
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

28.06.2019 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

UZN č. 54/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva bod: 

- Prerokovanie  Výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.  

    

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 55/2019 - 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. 33 – 47/2019 zo dňa 11.04.2019 a uznesení č. 48 – 53/2019 zo   

dňa 01.06.2019 

3. Informácia o odstúpení od Kúpnej zmluvy č.29/2017 – pozemok č. 905/13 

4. Prerokovanie žiadosti o rozšírenie vodovodu k č.p. 265/1 a 265/2 p. Hadbavným Štefanom 

Hrabkov 135 

5. Informácia o činnosti v ZŠ s MŠ Hrabkov 159    

6. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1/2019 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky  

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v obci Hrabkov 

7. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Hrabkov za rok 2018    

8. Prerokovanie návrhu Rozpočtového opatrenia obce Hrabkov č. 2/2019 

9. Prerokovanie  Výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 56/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení č. 33 – 47/2019 zo dňa 11.04.2019 a uznesení č. 48 – 53/2019 zo dňa 01.06.2019, 

ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 57/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje pre uznesenie č. 47/2019, 

ktorým bola schválená výstavba nového kultúrneho domu v obci zadanie na vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre  výstavbu na parcelách č. KNC 489/1, KNC 489/3 a KNC 488/1. 

   

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 58/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  

- podpísanie dohody o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 29/2017 – pozemok č. 905/13 medzi  

Obcou Hrabov a p. Ing. Tomášom Gaálom a Mgr. Antóniou Gaálovou, Dlhá 13, 082 21 

Veľký Šariš, 



- podanie do katastra na vykonanie opätovného zápisu vlastníckeho vzťahu na obec a následné 

vrátenie sumy v plnej výške za kúpu nehnuteľnosti. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                       Zdržal sa: 0                                                

 

UZN č. 59/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

              
A. berie na vedomie žiadosť o rozšírenie vodovodu k č. p. 265/1 a 265/2 p. Hadbavným 

Štefanom, Hrabkov 135 

 

B. odporúčajú starostovi obce vstúpiť do jednania s VVS, a. s., Košice o možnosti 

rekonštrukcie vodovodného potrubia, ktoré slúži na zásobovanie pitnej vody rodinných domov 

č. 226, č.29, č.244, č.282, č.53, č.52 a zároveň rozšírenia vodovodného potrubia k p.č 265/1 

a 265/. 

 

Za: 6                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 60/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie 

- informáciu o činnosti  ZŠ s MŠ Hrabkov 159, ktorú predložil p. riaditeľ školy, 

- informáciu o predloženej organizácií školského roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ Hrabkov 

159. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 61/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Dodatku č. 1/2019 

k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia v obci Hrabkov s účinnosťou od 01.09.2019. 

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 62/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu obce 

Hrabkov za rok 2018  

 

B. schvaľuje 

     a/  záverečný účet obce Hrabkov za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

      

b/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

24 624,50 EUR. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 63/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na II. polrok 2019. 

  

Za: 6                                                    Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0  

 



UZN č. 64/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového 

opatrenia obce Hrabkov č. 2/2019 na presun finančných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2019. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 65/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predložiť Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020 cez MAS. 

      Kód výzvy: MAS_085/7.2./2 

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou 

Zameranie výzvy: 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií 

do energie (mimo Bratislavský kraj).  

Názov projektu: „Modernizácia autobusových zastávok v obci Hrabkov“ 

 

  B. ukladá starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu a žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 66/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov navrhuje starostovi obce pripraviť na 

schválenie návrh VZN obce Hrabkov o užívaní verejných priestranstiev v obci Hrabkov, ktoré 

je jednou z podmienok k podaniu žiadosti. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 28.06.2019                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


