
 

UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

30.04.2021 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove. 

 

UZN č. 12/2021 - 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. 01 – 11/2021 zo dňa 05.03.2021 

 3. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Hrabkov za r. 2020 

 4. Voľba hlavného kontrolóra/ky obce 

 5. Prerokovanie návrhu rozpočtového opatrenia obce č. 01/2021 a č. 02/2021  

 6. Prerokovanie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hrabkov č. p. KN-C 84, KN-C    

666/2 a častí KN-E 98 

 7. Informácia činnosti z ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 8. Prerokovanie návrhu opravy miestnej komunikácie č.p. KN-C 805/31  

 9. Žiadosť p. Jozefa Šelembu, Hrabkov 246 o odkúpenie pozemku č. p. KN-C 84 , 

10.Žiadosť o preskúmanie prevodu majetku č. p. KN-C 84 a KN-C 85/1 z pôvodných   

majiteľov do vlastníctva obce Hrabkov, 

11. Prerokovanie zámeru opravy plynovej kotolne v ZŠ s MŠ Hrabkov 159, 

12. Prerokovanie zámeru predaja farského pozemku KN-E č. p. 63 pre obec Hrabkov, 

13. Žiadosť Mgr. Rastislava Mikloška a p. Lívie Mikloškovej Šarišské Lužianky 29 

o odkúpenie nehnuteľností rodinný dom s. č. 143 a č .p. KN-C 16 a č. p. KN-C 17 

14. Prerokovanie sviatku Dňa Matiek, 

15. Prerokovanie návrhu na zmenu vývozcu odpadu v obci p. Jánom Tobiašom, Hrabkov 99, 

16. Prerokovanie návrhu p. Róberta Schvarca, Hrabkov 198 na dovybavenie detského ihriska 

v areáli parku na hornom konci, 

17. Prerokovanie správy kontrolórky obce  za r. 2020,   

18. Diskusia, 

19. Záver. 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 13/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení 

prijatých uznesení č. 01 – 11/2021 zo dňa 05.03.2021, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 14/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie  

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

2020  

             b/ schodok rozpočtového hospodárenia vo výške – 63 093,54 EUR. 

 

B. schvaľuje 

     a/  záverečný účet obce Hrabkov za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

      

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

1 543,18 EUR 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 



UZN č. 15/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje za hlavnú kontrolórku obce 

Hrabkov na funkčné obdobie od 01.05.2021 do 30.04.2027 p. JUDr. Evu Humeňanskú, bytom 

Hrabkov 77 

Za: 5                                                               Proti: 1                                                Zdržal sa:0 

 

UZN č. 16/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia 

č. 1/2021 zo dňa 27.04.2021 o presun na príjmových a výdavkových položkách v rámci 

schváleného rozpočtu. Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 13 620,- 

EUR. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 17/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia 

č. 2/2021 zo dňa 30.04.2021 o presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 

5 000,- EUR na splátku fa UNISTAV – ZEH a presun z bežných výdavkov na kapitálové 

výdavky v sume 4 580,- EUR na splátku fa Ing. Novotný – BRKO. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 18/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje tento bod programu 

z rokovania stiahnuť až do získania vyjadrenia od Okresného úradu v Prešove, katastrálny 

odbor, Oddelenie opráv chýb a námietok. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 19/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o 

činnosti  ZŠ s MŠ Hrabkov 159:  

- od 26.04.2021 prešla ZŠ na dištančné vyučovanie vo všetkých ročníkoch, 

- od 01.04. do 30.04.2021 prebehol elektronickou formou Zápis do 1. ročníka v školskom 

roku 2021/2022 do ZŠ - zapísaných je 11 detí, 

- od 03.05. – 14.05.2021 bude prebiehať Zápis detí do MŠ elektronickou formou, podľa 

platných prijatých nariadení pre zápis detí do MŠ, 

- zriaďovateľ získal v rámci výzvy na dovybavenie školských jedálni od MŠVV a Š SR 

sumu vo výške 5 000,00 EUR na nákup konvektomatu pre ZŠS pri ZŠ s MŠ Hrabkov 

159. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 20/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh variantu opravy cesty 

v prevedení modrou farbou. Osloviť účastníkov, ktorým zasahuje návrh variantu opravy cesty 

do ich pozemku cca 0,5m a dohodnúť následne vysporiadanie – odkúpením týchto častí obcou 

po skutočnom zameraní po ukončení opravy cesty. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 21/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje tento bod programu z 

rokovania stiahnuť až do získania vyjadrenia od Okresného úradu v Prešove, katastrálny odbor, 

oddelenie opráv chýb a námietok.        

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 22/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie žiadosť od p. Ruženy 

Imrichovej, bytom Hrabkov 22 o preskúmanie prevodu majetku č. p. KN-C 84 a KN-C 85/1 

z pôvodných majiteľov do vlastníctva obce Hrabkov. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 



UZN č. 23/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. berie na vedomie informáciu o zámere opravy plynovej kotolne v ZŠ s MŠ Hrabkov 

159. Plynové kotly v počte 4 ks sú namontované od začiatku plynofikácie kotolne, kde 

1 ks je už nefunkčný a hrozí že výpadkom ďalšieho kotla vznikne havarijný stav 

a odstavenie prevádzky školy v zimných mesiacoch. 

 

B. odporúča zriaďovateľovi žiadať o dotáciu na opravu od MŠVVaŠ SR.  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 24/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje odkúpiť farský pozemok 

vedený na  LV 1137 č. p. KN-E 63 o výmere 501 m² zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 

pre Obec Hrabkov za kúpnu cenu 6,00 EUR/m². 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

        

UZN č. 25/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

       A. neschvaľuje predaj nehnuteľnosti rodinný dom s. č. 143, č .p. KN-C 16 a č. p. KN-C   

17 na bývanie, ktorý je vedený na LV č. 51 v podiele 6/10 vo vlastníctve obce Hrabkov 

v k. ú. Hrabkov pre p. Mgr. Rastislava Mikloška a p. Lívie Mikloškovej Šarišské 

Lužianky 29. 

 

       B. berie na vedomie informáciu p. Harničára Alojza, bytom Hrabkov 143, že  nebol 

menovanými oslovený na odpredaj svojho podielu a nemá záujem do budúcna odpredať 

svoj podiel.  

        

       C. navrhuje dom so s. č. 143 zbúrať a pozemky rozdeliť geometrickým plánom podľa  

jednotlivých podielov vlastníkom tak, aká bola dohoda pri prechádzajúcom odkúpení 

danej nehnuteľnosti. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 26/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje pri príležitosti sviatku Dňa 

Matiek vyhotoviť poukážku vo výške v sume 3,00 EUR na nákup v potravinách COOP Jednota, 

Hrabkov 80  pre mamičky s trvalým pobytom v obci. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 27/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje zmenu vývozcu 

komunálneho odpadu v obci, ktorú navrhol poslanec obce p. Ján Tobiaš, Hrabkov 99 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 28/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje výšku sumy 2 500,00 EUR 

na nákup jednotlivých prvkov na dovybavenie detského ihriska v areáli parku na hornom konci. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 29/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Bod č. 17  Prerokovanie 

správy kontrolórky obce  za r. 2020 stiahnuť z rokovania.  

 

V Hrabkove 30.04.2021                 Jaroslav Hovančák v.r.

                                              starosta obce 

 


