
 

UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

07.02.2020 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

 

UZN č. 01/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva body: 

- Prerokovanie žiadosti o poskytnutie telocvične ZŠ s MŠ na aeróbne cvičenie pre ženy 

z obce Hrabkov 

-  Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020 pre detský 

súbor Ľalia Hrabkov 

    

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 02/2020 - 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. 91 – 106/2019 zo dňa 14.12.2019 

3. Prerokovanie zmeny pozemku pod ATS v rámci stavby: ,,Inžinierske siete pre IBV 

    Sosničky Hrabkov, SO 01 Kanalizácia a SO 02 Vodovod“ 

4. Prerokovanie zmeny parcely pre vybudovanie Kultúrneho domu 

      5. Prerokovanie správy audítora k rozpočtu obce za rok 2018  

      6. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za rok 2019 

      7. Prerokovanie usporiadania kultúrneho podujatia ,,Fašiangy 2020“ 

      8. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie telocvične ZŠ s MŠ na aeróbne cvičenie pre ženy   

z obce Hrabkov 

      9. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020 pre detský súbor 

Ľalia Hrabkov 

    10. Diskusia 

    11. Záver 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 03/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení č. 91 – 106/2019 zo dňa 14.12.2019, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 04/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zmenu umiestnenia 

Automatickej tlakovej stanice (ATS) v rámci stavby,, Hrabkov – IBV Sosničky, vodovod“ 

z pozemku parcela č. KN-C 905/22 na pozemok parcela č. KN – E 384/1 v k. ú. Hrabkov. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 05/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov navrhuje zverejniť na webovej stránke 

obce nezáväzný návrh situácie prípadného umiestnenia stavby na p. č. KN – C 490, ktorá sa 

nachádza v areáli ZŠ s MŠ. 

 V návrhu novostavby sa uvažuje s vytvorením nasledujúcich priestorov: 



- sála s kapacitou 160 miest na sedenie, 

- javisko, 

- šatňa na prezlečenie vystupujúcich, 

- kuchyňa - výdajňa s príslušným zázemím (skladové priestory), 

- ekonomat, 

- miestnosť pre bufet, 

- toalety pre ženy a mužov, 

- šatňa pre verejnosť. 

Pripomienky a návrhy k navrhovanej lokalite alebo k návrhu aké priestory by sa mohli 

nachádzať v novostavbe môžu občania zasielať v písomnej forme na Ocú do 29.2.2020. 

 

Za: 7                                                    Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

                                                

UZN č. 06/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Správe z auditu účtovnej 

závierky k 31.12.2018. 

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 07/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 31.12.2019.  

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 08/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh od Fsk Hrabkovčan 

na usporiadania kultúrneho podujatia ,,Fašiangy 2020“ dňa 22.02.2020 o 16:00 v sále KD 

v spolupráci s obcou. V programe sa predstavia detský súbor Ľalia z Hrabkova a prizvaný 

hostia. Pre občanou a účinkujúcich by bolo podané občerstvenie ( šišky, čaj ).  

  

Za: 7                                                            Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 09/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje bezplatné poskytnutie 

telocvične ZŠ s MŠ na aeróbne cvičenie pre ženy z obce Hrabkov. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 10/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje žiadosť od občianskeho združenia 

Kultúra pre Šariš, o. z. v spolupráci s detským folklórnym súborom Ľalia Hrabkov 

o poskytnutie finančného príspevku v sume 500,00 Eur na kroje pre chlapcov a prevádzkové 

náklady folklórneho súboru na rok 2020 pre detský súbor Ľalia Hrabkov. 

  
Za: 7                                                     Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 07.02.2020                 Jaroslav Hovančák  

                          starosta obce 


