UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa
13.11.2020 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159
UZN č. 43/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení:
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 35 – 42/2020 zo dňa 21.08.2020
3. Prerokovanie upozornenia Okresnej prokuratúry Prešov zo dňa 14.10.2020
4. Informácia o návrhu rozpočtu obce na r. 2021 - 2023
5. Žiadosť o príspevok na opravu vstupných brán oplotenia k Národnej kultúrnej pamiatke
rímskokatolíckeho kostola Svätého Šimona a Júdu Tadeáša, apoštolov v obci Hrabkov
6. Informácia o celoplošnom testovaní na COVID-19 v našej obci
7. Diskusia
8. Záver
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 44/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení
prijatých uznesení č. 35 – 42/2020 zo dňa 21.08.2020, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 45/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov prerokovalo na svojom zasadnutí dňa
13. 11. 2020 upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov zo dňa 14.10.2020 podľa
§ 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, pre porušenie
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v postupe obce Hrabkov
pri schválení predaja majetku obce uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hrabkov číslo
91/2017 zo dňa 27.07.2017 a vyhovuje tomuto upozorneniu a do budúcna bude postupovať
v súlade so zákonom o majetku obcí.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 46/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu
o predloženom návrhu rozpočtu obce na r. 2021 a roky 2022-2023, ktorý je zverejnený na
webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce. V návrhu sa vychádza z predpokladaného
plnenia v r. 2020 s vypustením už dokončených projektových prác v r. 2020. Návrh rozpočtu
počíta s vyrovnaným rozpočtom na r. 2021 vo výške 544 411,00 EUR ako aj na roky 20202023 vo výške 544 411,00 EUR.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 47/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A. berie na vedomie
- žiadosť o finančnú výpomoc na opravu vstupných brán oplotenia k Národnej kultúrnej
pamiatke rímskokatolíckeho kostola Svätého Šimona a Júdu Tadeáša, apoštolov vo
filiálnej obci Hrabkov, ktorú doručila Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Svätého Kríža,
Krížovany 28 správcom farnosti p. Mgr. Miroslavom Turákom. Vstupné brány –

dvojkrídlová od parkoviska k hlavnému vchodu a taktiež dvojkrídlová bránička zo strany
od Domu kultúry k bočnému vchodu chrámu nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu
(opravu), alebo posúdením odborníka aj výmenu, aby mohli plniť svoju funkciu. Toho
času sú obe vstupné brány silno poznačené deformáciami a koróziou. Odhadované
náklady na opravu (demontáž brán, pieskovanie, výmena dielov narovnávanie, žiarové
zinkovanie, nastriekanie farbou) cca 1300,-€.
B. schvaľuje
- návrh na poskytnutie finančnej dotácie vo výške 800,-€ zo schváleného rozpočtu na r.
2021 na opravu vstupných brán oplotenia ku vstupu do Národnej kultúrnej pamiatky
rímskokatolíckeho kostola Svätého Šimona a Júdu Tadeáša, apoštolov v obci Hrabkov.
C. navrhuje
- začleniť do návrhu rozpočtu na r. 2021 sumu vo výške 800,-€ pre následné schválenie.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 48/2020- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie
-

informáciu o celoplošnom testovaní na COVID-19 v našej obci a o výdavkoch, ktoré
obec vynaložila na testovanie v I. kole (31.10-01.11. 2020) a v II. kole (07.11. –
08.11.2020). Celoplošné testovanie prebehlo v areáli ZŠ s MŠ Hrabkov 159.
Počet testovaných: - I. kolo 510 (1 pozitívny)
- II. kolo 494 (1 pozitívny)
Výška nákladov bola v sume 1902,72 -€. Tieto náklady by mali byť v dohľadnej dobe
preplatené podľa informácií od vlády SR.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hrabkove 13.11.2020

Jaroslav Hovančák
starosta obce

