
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

01.03.2019 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 16/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva body: 

-  Prerokovanie Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom. 

- Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu od p. Anny      

Hudákovej, Pod Lesíkom 457/14, 082 22 Š. Michaľany. 

-  Prerokovanie usporiadania Fašiangov dňa 03.03.2019. 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 17/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení: 

  

P r o g r a m  :  
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 01 – 15/2019 zo dňa 01.12.2018 

3. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 

4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre o. z. Kultúra pre Šariš 

5. Prerokovanie financovania ZŠ s MŠ Hrabkov 159  

6. Prerokovanie rekonštrukcie kotolne v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

7. Prerokovanie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

8. Prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

9. Prerokovanie žiadosti p. Petra Varmusa – sociálna kuratela 

10. Prerokovanie investičnej výstavby na rok 2019 v rámci rozvoja obce 

11. Prerokovanie žiadosti SAD Prešov – úprava cestovného poriadku 

12. Prerokovanie Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 

13. Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu od p. Anny      

Hudákovej, Pod Lesíkom 457/14, 082 22 Š. Michaľany 

14. Prerokovanie usporiadania Fašiangov dňa 03.03.2019 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 18/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení č. 01 – 15/2019 na ustanovujúcim zasadnutí volebného obdobia 2018 - 2022  dňa 

01.12.2018, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 19/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 31.12.2018 s tým, že záverečný účet hospodárenia obce za rok 2018 je potrebné schváliť 

do 30.06.2019.  

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

  

UZN č. 20/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje občianskemu združeniu 

Kultúra pre Šariš o. z. Hrabkov 248, 082 33 Chminianska Nová Ves poskytnutie finančnej 

dotácie vo výške 1 000,00 EUR na financovanie činnosti a čiastočnú úhradu krojov pre 

novovznikajúci detský folklórny súbor Ľalia v Hrabkove.  

 

Za: 6                                                               Proti: p. Tobiaš                                    Zdržal sa: 0                                                

 



UZN č. 21/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie 

 

- informáciu o výške rozpočtu pre ZŠ s MŠ Hrabkov 159 na PK ( ZŠ ) pre rok 2019 

v sume 174 918,00 EUR, ktorý je oproti schválenému rozpočtu nepostačujúci,  

- podanie dohodovacieho konania zriaďovateľom ZŠ s MŠ Hrabkov 159  na KŠÚ 

v Prešove na dofinancovanie v celkovej sume 64 027,00 EUR, 

- informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Hrabkov 159, že zvolá poradu, kde sa bude hľadať 

dočasné riešenie v rámci rozpočtu pre zabezpečenie nerušeného chodu ZŠ až do 

výsledku dohodovacieho konania, 

- informácie ohľadom aktivít p. riaditeľa pre nastolenie lepšej situácie pre zvýšenie 

počtu žiakov v nasledujúcom šk. r. 2019/2020. 

 

Za: 6                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 22/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje podať žiadosť o NFP cez 

výzvu Operačný program Kvalita životného prostredia  

- Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 

- Špecifický cieľ 4.1.1: Výstavba zariadení na: využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

na rekonštrukciu kotolne v ZŠ s MŠ Hrabkov 159, z dôvodu naplnenia podmienky 

udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov od realizácie pre nízky počet žiakov. 

 

Za: 4 ( p. Ing. Fottová, p. Brodová, p.Schvarc V., p. Tobiaš ) Proti:3 ( p. Schvarc R., p. Krafčík )          Zdržal sa: 0                                         

 

UZN č. 23/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva obce Hrabkov. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 24/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Hrabkov. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 25/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť p. Petra Varmusa 

Hrabkov 189, 082 33 Hrabkov o jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia vo výške 

30% zo sumy priznanej Detským domovom a to vo výške 280,83 EUR. 

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 26/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie informáciu o projekte ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 

obecného úradu v Hrabkove“, ktorý je v štádiu, kde je podpísaná zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom a s prácami sa má podľa harmonogramu začať v mesiaci 04/2019. 

 

B. schvaľuje použiť na 5% spolufinancovanie projektu finančné prostriedky z rozpočtu obce  

pre rok 2019. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



UZN č. 27/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie informáciu o projekte ,,Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného 

úradu“, ktorý je v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Zmluva o dielo bude 

uzatvorená s úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. 

 

B. schvaľuje na financovanie projektu ,,Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného 

úradu“ použiť finančné prostriedky z účelovej dotácie od MV SR, finančné prostriedky 

z rezervného fondu obce a finančné prostriedky z rozpočtu obce pre rok 2019.  

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 28/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A.  schvaľuje výstavbu - rozšírenie vodovodnej siete Hrabkov IBV Sosničky v spolupráci 

s VVS, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice 

 

B. súhlasí, že obec Hrabkov zabezpečí zemné – výkopové práce pre uloženie vodovodného 

potrubia, káblu NN prípojky a nákup a osadenie ATS (Automatická tlaková stanica vrátane 

strojnotechnologického zariadenia) na vlastné náklady 

 

C. berie na vedomie, že VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice s príslušným závodom 

Prešov súhlasí s realizáciou predmetnej stavby v rozsahu: 

- Rad ,,A“ HDPE DN 100 v celkovej povolenej dĺžke 300,00 m len ,,Dodávka a Montáž“ 

potrubia, 

- križovanie štátnej komunikácie – pretláčaním, od bodu napojenia s uložením potrubia 

v chráničke o dĺžke 8,0 m 

- napojenie technologickej časti ATS 

- pripojenie NN prípojky pre ATS 

 

D. schvaľuje na financovanie výstavby použiť finančné prostriedky z rozpočtu obce pre rok 

2019. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 29/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. neschvaľuje žiadosť SAD Prešov – úprava cestovného poriadku na linke 707419: Spoj č. 

23 a 81 s odchodom zo zástavky Prešov, AS o 16:00 hod. a spoj č. 15 s odchodom zo zastávky 

Prešov, AS o 17:35 hod. s koncovou zastávkou Víťaz, kostol viesť cez obec Chminianske 

Jakubovany. Zachádzka do Chminianskych Jakubovan by bola neplatená. Toho času k týmto 

spojom na zastávke Chminianska Nová Ves, OSC zabezpečuje prípoj do obce Chminianske 

Jakubovany spojmi č. 71 a 69. Tieto spoje SAD Prešov, a.s. navrhuje zrušiť. Dôvodom 

navrhovanej zmeny cestovných poriadkov je dodržiavanie zákona č. 462/2006 o organizovaní 

pracovného času vodičov. 

 

B. schvaľuje podať žiadosť na SAD Prešov o zrušenie platenej zachádzky pri všetkých spojoch 

zachádzajúcich do Chminianskych Jakubovan. 

 

C. neschvaľuje podať žiadosť o zriadenie zastávky pre SAD Prešov na začiatku obce Hrabkov 

smeru od obce Krížovany. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 



UZN č. 30/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje návrh Zmluvy 

o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom s Ľubomírom Ludvikom WINDOORS, 

Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník.  

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 31/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  

- žiadosť o kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu od p. Anny Hudákovej, Pod 

Lesíkom 457/14, 082 22 Š. Michaľany v lokalite Sosničky.  

- Informáciu od starostu obce, že Obec Hrabkov odstúpila od zmluvy na p. č. 905/18 

s vlastníčkou p. Máriou Štrausovou, ktorá nesplnila podmienku zmluvy začať 

s výstavbou rodinného domu do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho vzťahu. 

Momentálne prebieha konanie prevodu v katastri nehnuteľnosti na obec, kde 

následne obec vráti finančnú čiastku za pozemok na účet p. Márií Štrausovej. 

- Informáciu starostu obce o tom, že momentálne je už viacero záujemcov o kúpu 

pozemku, preto bude musieť na budúcom zasadnutí opäť zastupiteľstvo rozhodnúť, 

komu bude pozemok resp. ďalšie voľné pozemky predané (až po nadobudnutí 

vlastníctva k pozemku). 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 32/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  

- usporiadanie Fašiangov dňa 03.03.2019 v sále Kultúrneho domu pre občanov obce 

v spolupráci s Fsk Hrabkovčan.  

- použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na občerstvenie pre účastníkov 

tohto podujatia. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 01.03.2019                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


