
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

26.06.2020 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

 

UZN č. 24/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva body: 

- Prerokovanie vypracovania žiadosti o NFP cez vyhlásenú výzvu MAS SKALA, o.z. 

kód výzvy: IROP-CLLD-P948-512-001 

- Prerokovanie zriadenia WIFI v obci na voľné prístupné miesto 

- Prerokovanie činnosti ZŠ s MŠ Hrabkov v II. polroku 2019/2020   

- Plán činnosti HK na II. polrok 2020 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 25/2020 - 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. 11 – 23/2020 zo dňa 06.05.2020 

3. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Hrabkov za r. 2019 

  4. Plán činnosti HK na II. polrok 2020     

5. Prerokovanie žiadosti p. Patrika Liptáka Hrabkov 224 o odkúpenie pozemku č. KN-C 

905/14 na výstavbu rodinného domu 

6. Prerokovanie oznámenia stanoviska majetkovej komisie Arcibiskupského úradu Košice 

7. Prerokovanie prípravy projektu na vodozádržne opatrenie, č. výzvy 62 z OP KZP 

  8. Prerokovanie vypracovania žiadosti o NFP cez vyhlásenú výzvu MAS SKALA, o.z. kód 

výzvy: IROP-CLLD-P948-512-001 

  9. Prerokovanie zriadenia WIFI v obci na voľné prístupné miesto 

10. Prerokovanie činnosti ZŠ s MŠ Hrabkov v II. polroku 2019/2020 

11. Diskusia 

12. Záver  

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 26/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení č. 11 – 23/2020 zo dňa 06.05.2020, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

  

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 27/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie  

a/ správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu obce Hrabkov za rok 

2019  

b/ schodok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (záporný rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu) v sume 5126,23 EUR a jeho 

vysporiadanie použitím zostatku finančných operácií 

 



B. schvaľuje 

     a/  záverečný účet obce Hrabkov za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

      

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

8 337,79 EUR 

 

  c/  rezervný fond vo výške 8 337,79 EUR použiť na úhradu faktúr za práce spojené s       

prístavbou hasičskej zbrojnice k budove Ocú.  

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 28/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.  

    

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 29/2020- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/14 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného 

domu pre p. Patrikovi Liptákovi, Hrabkov 224, 082 33 Chminianska Nová Ves, 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: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

                                                

 UZN č. 30/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov nesúhlasí s návrhom Majetkovej 

komisie Košickej arcidiecézy zo dňa 3. júna 2020 na majetkovo-právne vysporiadanie: 

- Vyhotovenie geometrického plánu na pozemky KNC parc. č. 16 a 17 a následné 

rozčlenenie tak, aby p. Harničár s manž. a Obec Hrabkov boli vlastníkmi celistvých 

pozemkov v podiele 1/1 

- Následne je možná zámena tohto obecného pozemku a farského pozemku KNE parc. 

č. 63 ( miestna komunikácia ) “. 

Komisia je toho názoru, že obec Hrabkov by týmto spôsobom získala do vlastníctva miestnu 

komunikáciu a farnosť by získala pozemok na možné parkovisko. 

 

Za: 2  (R. Švarc, M. Janiga)       Proti: 1 (J. Krafčík)                   Zdržal sa: 2 (Ing. M. Fottová, V. Švarc)  

 

UZN č. 31/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje podať žiadosť o NFP na 

projekt vodozádržne opatrenie, č. výzvy 62 z OP KZP. 

  

Za: 0                   Proti: 5 (R. Švarc, M. Janiga, J. Krafčík, Ing. M. Fottová, V. Švarc)              Zdržal sa: 0                                                     

 

UZN č. 32/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje vypracovania žiadosti o NFP pre výstavbu detského ihriska pre Materskú 

školu v sume 25 000,00 Eur (výška NFP na obec je 15 000,00 Eur + spoluúčasť obce 

vo výške 10 000,00 Eur).  



B. ukladá starostovi obce osloviť firmy zaoberajúce sa dodávkou zariadení na detské 

ihriská a konzultovať s Materskou školu ich potreby a urobiť spoločný výber prvkov 

z katalógov. 

 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 33/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie prerokovanie informáciu o 

vybudovanie bezplatnej WiFi zóny na svojom území. 

  
Za: 5                                                     Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0  

 

UZN č. 34/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie informáciu o činnosti ZŠ s MŠ 

Hrabkov v II. polroku 2019/2020 formou listu, ktorý zaslal riaditeľ ZŠ s MŠ Hrabkov 159. 

 
Za: 5                                                     Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 26.06.2020                 Jaroslav Hovančák v. r. 

                          starosta obce 

 


