
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

01.06.2019 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159. 

 

 

UZN č. 48/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení: 

P r o g r a m  :  
1.   Otvorenie 

2.  Prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod Automatickou    

tlakovou stanicou (ATS) 

3.   Prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k umiestneniu stavby – Pestovateľská pálenica 

v k. ú. obce Hrabkov 

4.   Prerokovanie podania žiadosti o NFP k plánovanej výzve MAS cez IROP/ špecifický cieľ 

5.1.2./aktivita D2 zameranej na predškolské zariadenia. 

5.   Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

6.   Prerokovanie finančnej dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2019  

7.   Diskusia 

8.   Záver 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 49/2019 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje  uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod Automatickou tlakovou stanicou (ATS) v rámci 

stavby „Inžinierske siete pre IBV Sosničky Hrabkov, SO 01 Kanalizácia a SO 02 

Vodovod“ pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Košice a to časť parcely 

KNC č. 905/22 v rozsahu trvalého záberu pre ATS podľa geometrického plánu po zameraní 

v teréne, zapísanej na LV č. 805, v katastrálnom území Hrabkov. 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 50/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vydanie stanoviska 

k umiestneniu stavby – Pestovateľskej pálenice v k. ú. Hrabkov na parcele č. 558/1, ktorej 

vlastníkom je firma BaL,  s.r.o. Hrabkov.  

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

  

UZN č. 51/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  podanie žiadosti o NFP v 

plánovanej výzve MAS cez IROP/ špecifický cieľ 5.1.2./aktivita D2 zameranej na predškolské 

zariadenia pre výstavbu detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Hrabkov 159. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                       Zdržal sa: 0                                                

 

UZN č. 52/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku na stravovanie dôchodcom p. Alojzovi a p. Margite Stahovcovým, 

Hrabkov 115, ktorí sa chcú stravovať v cudzích stravovacích zariadeniach. Obec ponúka 

všetkým dôchodcom v našej obci, ktorí sa chcú stravovať možnosť stravovania v ZŠ s MŠ 

Hrabkov 159. Obec bude aj naďalej prispievať sumou 0,50 EUR na jedno jedlo na deň, okrem 

letných prázdnin, kedy sa v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 nevarí. Uvedené stanovisko poslanci 

obecného zastupiteľstva prijali vzhľadom k tomu, že zámerom obce je podporiť stravovaciu 

prevádzku v ZŠ s MŠ Hrabkov 159, ktorej obec je zriaďovateľom a prispieť tak aj k udržaniu 

zamestnanosti v našej obci.  

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

 

 



UZN č. 53/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 na 

Revitalizáciu oplotenia cintorína vo výške 4 997,00 EUR. Obec má povinnosť 5% 

spolufinancovania účelu dotácie vo výške 263,00 EUR. 

B.  schvaľuje finančné prostriedky z rozpočtu obce na 5% spolufinancovania vo výške 263,00 

EUR. 

C. odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu na rok 2019 na Revitalizáciu oplotenia cintorína vo výške 4 

997,00   EUR.  

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 01.06.2019                 Jaroslav Hovančák  

                          starosta obce 

 


