
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

12.11.2019 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

UZN č. 80/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva body: 

- Prerokovanie návrhu na zmenu VZN pri poplatkoch za daň z nehnuteľností, daň za psa 

a poplatok za vyvoz komunálneho odpadu. 

- Prerokovanie návrhu na odpredaj použitých plastových okien a plastových dverí 

z budovy Ocú. 

-  Prerokovanie usporiadania Vianočného posedenia pre občanov ,,Vianočná kapustnica“ 

     

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 81/2019 - 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. 67 – 79/2019 zo dňa 20.09.2019 

3. Prerokovanie žiadosti o prešetrenie a stanovisko obce – uzavretá ulica na č. p. 60 E-KN  

4. Informácia o činnosti v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 na zač. šk. r. 2019/2020 

5. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku č. 905/17 v IBV Sosničky od Mgr. Milan  

Dudaš, J Hollého 699/63, 071 01 Michalovce 

6. Prerokovanie použitia finančných prostriedkov z rezervy obce na kapitálové výdavky- 

Prístavba hasičskej zbrojnice 

7. Prerokovanie ponuky na Modernizáciu verejného osvetlenia v obci od f. O.S.V.O. comp.   a. 

s. Prešov 

8. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN pri poplatkoch za daň z nehnuteľností, daň za psa 

a poplatok za vyvoz komunálneho odpadu. 

9. Prerokovanie návrhu na odpredaj použitých plastových okien a plastových dverí z budovy 

Ocú. 

1. Prerokovanie usporiadania Vianočného posedenia pre občanov ,,Vianočná kapustnica“  

2. Diskusia 

3. Záver 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 82/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení č. 67 – 79/2019 zo dňa 20.09.2019, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

  

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 83/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov: 

 

A. navrhuje vyzvať p. Františka Haľka a manželku p. Veroniku Haľkovú či sú ochotní 

odpredať pozemok č. p. E KN 60 záhradu o výmere 158 m2. 

 

        B. navrhuje vyzvať p. Hovana, p. Hovanovú a ostatných žiadateľov, či sú ochotní odkúpiť 

pozemok č. p. E KN 60 záhradu o výmere 158 m2 a darovať ju následne obci, tak ako 

to v minulosti urobili p. Valentín Schvarc, p. Róbert Schvarc a vlastníci pozemkov 

z Ovčia, ktorí z dôvodu zabezpečenia lepšieho prístupu k svojím nehnuteľnostiam boli 

nútení  odkúpiť pozemok od. p Galeštokovej a následne tento darovali obci, ktorý im 

v súčasnosti slúži ako prístupová cesta ku svojím nehnuteľnostiam. 

 



Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 84/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu  o podaní 

ešte jedného dohodovacieho konania v sume 28 631,00 € vzhľadom k tomu, že prísun 

finančných prostriedkov na PK pre ZŠ s MŠ je nepostačujúci a poddimenzovaný.  

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 85/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/17 o výmere 800 m2 na výstavbu rodinného 

domu pre p. Mgr. Milan Dudaša, J. Hollého 699/63, 071 01 Michalovce, za cenu 4,00 

€/m2. Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku. 

 

Za: 7                                                    Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

                                                

UZN č. 86/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh „Rozpočtového 

opatrenia obce č. 4/2019 - použitie finančných prostriedkov z rezervy obce na kapitálové 

výdavky - Prístavba hasičskej zbrojnice“.  

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 87/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje návrh ponuky na 

realizáciu „Modernizácie verejného osvetlenia v obci od f. O.S.V.O. comp., a. s. Prešov“  

v sume 53 024,00 € s DPH, formou dodávateľského úveru s odôvodnením, že obec má 

momentálne určené priority, z ktorých prvou je výstavba KD a zároveň odporúča 

modernizáciou osvetlenia sa zaoberať  niekedy v budúcom období. 

  
Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 88/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov navrhuje zmenu VZN č. 5/2016 pri 

poplatkoch za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vyvoz komunálneho odpadu 

a VZN č.4/2019 pri poplatkoch za poskytovanie služieb v obci vykonať dodatkom 

k jednotlivým VZN nasledovne: 

 

VZN č. 5/2016 

- daň z pozemkov zvýšiť o 10 %, 

- daň zo stavieb zvýšiť o 10 %, 

- daň za psa zvýšiť na 15 €/za psa, 

- vypustiť z VZN v § 11 ods. 2 písm. d, 

- poplatok za zmesový KO 15 €/osoba za rok, 

- sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad na obdobie 1 kalendárneho roka 

zvýšiť na 15,00 € osoba/rok, 

- sadzbu poplatku fyzická osoba s trvalým a prechodným pobytom v obci Hrabkov, 

študujúca mimo obce s výnimkou denne dochádzajúcich, občania pracujúci na 

týždenné alebo viacdenné turnusy: zvýšiť na 7,50 € (osoba/rok), 

- sadzbu poplatku fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti 

slúžiacej na individuálnu rekreáciu: 30,00 € (2 x osoba/rok), 

- vypustiť sadzbu poplatku z VZN Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré 

sú podnikateľmi mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce: 30,00 €/rok 

(zaslať oznam o ukončení vývozu), 



- vypustiť sadzbu poplatku z VZN Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré 

sú podnikateľmi v oblasti poskytovania občerstvenia a reštauračných služieb:40,00 €/rok 

(zaslať oznam o ukončení vývozu ) 

-  vypustiť sadzbu poplatku z VZN pri 1100 l zbernej nádobe a dvojtýždňovej  frekvencii 

odvozu 260,00 €/rok (zaslať oznam o ukončení vývozu), 
 

VZN č. 4/2016 

- doplniť poplatok za zapožičanie stanu – 15 €/za jeden stan, 

- doplniť poplatok za zapožičanie za pivného setu 3 €/jeden set (stôl a dve lavičky) 

 

Za: 6                                                            Proti: 1 (Tobiaš)                                       Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 89/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje odpredaj použitých 

plastových okien a plastových dverí z budovy Ocú, ktoré sú zvyšné a sú nepotrebné pri 

prebiehajúcej rekonštrukcii. 

Nasledovne za sumu: 

- malé okno – 20 €, 

- stredné okno – 35 €, 

- veľké okno – 50 €, 

- dvere – 80 €. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 90/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje návrh usporiadanie Vianočného 

posedenia pre občanov ,,Vianočná kapustnica a vianočný punč “ dňa 21.12.2019 o 16:00 hod.. 

Po prerokovaní  poslanci predložený návrh odporučili schváliť. 

 
Za: 7                                                     Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 12.11.2019                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


