
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

14.12.2019 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

UZN č. 91/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva bod: 

- Oprava chyby v písaní a počítaní nachádzajúcej sa v Záverečnom účte obce za rok 2018 

upravené hospodárenie obce o sumu +68,94 €. 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na I. polrok 2020.   

     

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 92/2019 - 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. 80 – 90/2019 zo dňa 12.11.2019 

3.   Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 4/2019 pre ZŠ s MŠ Hrabkov 

4.   Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 5/2019 obce Hrabkov 

5.   Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2016 o určení poplatku za  

poskytované služby v obci Hrabkov  

6.   Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1, ktorým sa mení VZN č.5/2016 o miestnych daniach a     

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7.   Prerokovaniu návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabkov 159 na r. 2020 a r. 2021 – 2022 

8.   Prerokovaniu návrhu rozpočtu obce Hrabkov na r. 2020 a r. 2021 – 2022 

9.   Žiadosť TJ Sokol Hrabkov o poskytnutie finančnej dotácie na činnosť pre r. 2020 

10. Žiadosť DHZ Hrabkov o poskytnutie finančnej dotácie na činnosť pre r. 2020 

11. Prerokovanie usporiadania stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce dňa 04.01.2020 

12. Prerokovanie ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia od Stredoslovenská  

energetika, a. s. 

13. Oprava chyby v písaní a počítaní nachádzajúcej sa v Záverečnom účte obce za rok 2018 

upravené hospodárenie obce o sumu +68,94 €. 

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na I. polrok 2020.   

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 93/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje plnenie prijatých uznesení  

č. 80 – 90/2019 zo dňa 12.11.2019, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 94/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh rozpočtového 

opatrenia č. 4/2019 pre ZŠ s MŠ Hrabkov 159. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 



UZN č. 95/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh rozpočtového 

opatrenia č. 5/2019 obce Hrabkov.  

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 96/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh Dodatku č. 1/2019 

ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2016 o určení poplatku za  poskytované služby v obci Hrabkov 

v predloženom znení s účinnosťou od 01.01.2020. 

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0 

                                              

UZN č. 97/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Návrh Dodatku č. 1/2019, 

ktorým sa mení VZN č.5/2016 obce Hrabkov o miestnych daniach a     miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predloženom znení s účinnosťou od 

01.01.2020. 

 

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

 

UZN č. 98/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2020 vo výške 367 400,00 € ako vyrovnaný z toho na  

PK - 222 000,00 € a na OK - 145 400,00 €. 

 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2020-2021 vo výške 367 400,00 € ako 

vyrovnaný. 

  

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 99/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje návrh rozpočtu na r. 2020 vo výške 539 330,00 € ako vyrovnaný 

 

B. berie na vedomie návrh rozpočtu na r. 2021-2022 vo výške 539 330,00 € ako vyrovnaný 

 

C. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2020-2022, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce v Hrabkove 

schváliť návrh rozpočtu Obce Hrabkov na rok 2020 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu 

Obce Hrabkov na roky 2021 a 2022. 

 

Za: 7                                                            Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 100/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť TJ Sokol Hrabkov 

o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť futbalového oddielu z rozpočtu obce na rok 

2020  v sume 5 500,00 €.   

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 101/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje žiadosť DHZ Hrabkov o poskytnutie 

finančných prostriedkov na činnosť z rozpočtu obce na rok 2020 v sume 1 000,00 €.  

 

Za: 7                                                    Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0  



UZN č. 102/2019- Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje usporiadanie stolnotenisového 

turnaja o Pohár starostu obce dňa 04.01.2020 o 16:00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

s podaním občerstvenia pre súťažiacich. 

 

Za: 7                                                             Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 103/2019- Obecné zastupiteľstvo obce neschvaľuje ponuku na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia od Stredoslovenská  energetika, a. s. 

 

Za: 7                                                             Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 104/2019- Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje vykonať opravu chyby v písaní 

a počítaní nachádzajúcej sa v Záverečnom účte obce za rok 2018 upravené hospodárenie obce 

o sumu +68,94 €. Tvorba rezervného fondu je zvýšená o sumu 68,94 € 

 

Za: 7                                                            Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 105/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na I. polrok 2020. 

  

Za: 7                                                           Proti: 0                                                      Zdržal sa: 0  

 

UZN č. 106/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje ďalej pokračovať 

v prešetrovaní uzavretia parcely E KN 60 prizvaním štátneho stavebného dohľadu.  

 

Za: 1 ( Ing. M. Fottová )                                  Proti: 6                                         Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 14.12.2019                 Jaroslav Hovančák  

                          starosta obce 

 


