UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa
21.08.2020 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159
UZN č. 35/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení:
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 24 – 34/2020 zo dňa 26.06.2020
3. Prerokovanie Záverečnej správy ZŠ s MŠ Hrabkov 159 za šk.r. 2019/2020
4. Informácia o zač. školského roka 2020/2021 v ZŠ s MŠ Hrabkov 159
5. Prerokovanie návrhu výstavby rozšírenia Distribučného plynovodu pre IBV Sosničky
6. Prerokovanie žiadosti p. Jaroslava Marušáka, Hrabkov 247 o určenie ochranného pásma
pohrebiska
7. Prerokovanie 56. výzvy na predkladanie žiadosti o NFP zameranej na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
8. Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
9. Diskusia
10. Záver
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 36/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení
prijatých uznesení č. 24 – 34/2020 zo dňa 26.06.2020, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 37/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
A.schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020 a Správu o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie
(12.03. – 30.06.2020) ako jej súčasti.
B. berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
a podmienkach v školskom roku 2019/2020.
Za: 7

Proti: 0

materskej

školy,

jej

výsledkoch
Zdržal sa: 0

UZN č. 38/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu
o otvorení nového šk. roka 2020/2021, ktorý sa začne dňa 02.09.2020 v čase o 8,30 hod.
v priestoroch areálu školy – multifunkčné ihrisko za dodržania všetkých opatrení vydaných MZ
a MŠVVa Š SR:
(-počet žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ je 63 (z toho 3 žiaci sú
v zahraničí), - skutočný počet žiakov do l. roč. je 4 (zapísaných bolo 5 žiakov z toho 1 žiak má
odloženú školskú dochádzku), -spojené budú na l. stupni 1. - 2. roč. a 3. - 4. roč.,- po MD sa

vracia p. Mgr. Kretová (odchádza p. Mgr. Žembová, ktorá zastupovala počas MD), taktiež je
potrebné vyriešiť výučbu AJ, keďže učiteľka je po operácií na dlhodobej PN, -do MŠ je
zapísaných 18 detí, -cez dohodovacie konanie schválilo MŠVVa Š SR 45 000,00 € na
dofinancovanie ZŠ, -je potrebné riešiť nefunkčnosť Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 39/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A.berie na vedomie
- informáciu, že starosta bol oslovený niektorými stavebníkmi v lokalite IBV- Sosničky
so žiadosťou, že majú záujem o výstavbu rozšírenia Distribučného plynovodu pre svoje
novostavby rodinných domov a to združením vlastných finančných prostriedkov pod
záštitou obce,
- informáciu, že obec má vystavené právoplatné stavebné povolenie, že bola uzavretá
zmluva o výstavbe so SPP, taktiež bolo urobené výberové konanie, aby sa vedelo aké
budú náklady na výstavbu a koľko finančných prostriedkov budú musieť združiť
záujemcovia o rozšírenie Distribučného plynovodu pre svoje novostavby rodinných
domov a že realizáciu výstavby by mala urobiť f. MHAKO s.r.o, Hlavná 11, 080 01
Prešov, ktorá bola úspešná pri VO za sumu 22 860,38 €.
B. schvaľuje
- výstavbu rozšírenia Distribučného plynovodu v lokalite IBV - Sosničky pre
novostavby rodinných domov a to združením vlastných finančných prostriedkov
jednotlivých stavebníkov pod záštitou obce,
- návrh starostu obce, aby obec podpísala s každým záujemcom o výstavbu rozšírenia
Distribučného plynovodu pre svoje novostavby rodinných domov „Dohodu o združení
vlastných finančných prostriedkov“ potrebných na výstavbu v sume, ktorá vznikne
rozdelením podľa počtu stavebníkov zo sumy 22 860,38 €. So stavbou by sa začalo, až
keď obec bude mať od stavebníkov združenú celú čiastku požadovanú na celkovú
výstavbu.
- návrh starostu obce, aby obec Hrabkov po kolaudácii uzatvorila nájomnú zmluvu so
SPP o prevádzkovaní s tým, aby vlastník majetku musel do budúcna dať súhlas na
napojenie sa na Distribučný plynovod ďalším stavebníkom, ktorí nezdružili finančné
prostriedky, zároveň v zmluve zakotviť podmienku združenia finančnej čiastky, ktorú
združili stavebníci na začiatku výstavby.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 40/2020- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
A. berie na vedomie
- žiadosť p. Jaroslava Marušáka, Hrabkov 247 o určenie ochranného pásma pohrebiska vo
VZN obce. V predmetnej žiadosti menovaný žiada minimálnu možnú šírku 2 metre. Svoju
žiadosť odôvodnil tým, že v budúcnosti na svojich pozemkoch susediacich s cintorínom

uvažuje stavať a vzhľadom k tomu, aby si jeho pozemky zachovali dostatočnú šírku navrhuje
túto hranicu.
- informáciu, že od 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 398/2019 Z. z. (ďalej len ako
,,novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len ako
,,zákon o pohrebníctve“). Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré
vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o pohrebníctve totiž od jeho prijatia nebol
doteraz novelizovaný. Jednou zo zmien je ochranné pásmo pohrebiska, ktoré si obec môže
ustanoviť vo VZN, pričom v ňom určí:
- šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice
pozemku pohrebiska,
- pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska,
- činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
B. ukladá
- starostovi obce vypracovať návrh VZN pre prevádzkovanie pohrebiska v obci Hrabkov, v
ktorom bude určená šírka ochranného pásma 2 m od hranice pozemku a predložiť ho na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 41/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vypracovanie projektu
v rámci 56. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Názov projektu: "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu"
1) Traktor s príslušenstvom:
- čelný nakladač
- paletizačné vidly
- príves/náves
- hydraulická mechanická ruka
- mulčovač s košom
- drvič konárov
- dvojnápravový kontajnerový náves
2) Mobilná kompostáreň
3) Veľkoobjemové kontajnery
4) Mostové váhy
5) Traktorová kosačka
6) Stavba (hospodárska budova + oplotenie + siete + spevnené plochy)
7) Projektová dokumentácia
8) Stavebný dozor
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 42/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predložiť žiadosť o NFV
obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020 v termíne do 31. októbra 2020 v sume 14 155,00 EUR na základe schváleného
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020, v zmysle ktorého budú
poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon
ich samosprávnych pôsobností.
Za: 7

V Hrabkove 21.08.2020

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Jaroslav Hovančák
starosta obce

