
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

02.07.2021 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove. 

 

UZN č. 30/2021 - 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. 12 – 29/2021 zo dňa 30.04.2021 

 3. Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na II. polrok   

2021 

 4. Odovzdanie Ďakovného listu a odmeny p. Margite Hovanovej za vedenie obecnej kroniky 

v rokoch 1979-2020 

 5. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30.06.2021 

 6. Prerokovanie návrhu rozpočtového opatrenia obce č. 03/2021 

 7. Prerokovanie návrhu rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 02/2021 

 8. Prerokovanie návrhu Organizácie ZŠ s MŠ Hrabkov 159 v školskom roku 2021/2022 

 9. Prerokovanie žiadosti p. Kvetoslavy Hvizdošovej, Široké 586 o odkúpenie časti pozemku 

z parcely č. C-KN 156 

10.Žiadosť Poľovníckeho združenia o prenájom obecného pozemku 

11. Žiadosť p. Slavomíra Schwartza, Hrabkov 262, p. Mgr. Ruženy Čechovej, Hrabkov 262 

a p. Jozefga Jurčišina, Hrabkov 202  

12. Prerokovanie požiadavky p. Jána Tobiaša, Hrabkov 99 o vyčistenie regulovanej časti 

potoka Krížovianka  

13. Prerokovanie požiadavky vyzvať PD Agrovit Bertotovce o kosenie a mulčovanie všetkých 

prenajatých pozemkov v k. ú. Obce Hrabkov  

14. Žiadosť o prerokovanie odvozu papiera od občanov za protihodnotu  

15. Diskusia 

16. Záver 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 31/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení 

prijatých uznesení č. 12 – 29/2021 zo dňa 05.03.2021, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za:                                                                 Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 32/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na II. polrok   2021. 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 33/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A. berie na vedomie informáciu o pozvaní pozvánkou p. Margitu Hovanovú, bývalú 

kronikárku obce Hrabkov na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

B. poveruje starostu obce osobne odovzdať p. Margite Hovanovej, bývalej kronikárke 

obce Hrabkov schválenú odmenu a Ďakovný list za vedenie obecnej kroniky v rokoch 1979 – 

2020. 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa:0 

 

UZN č. 34/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove berie na vedomie plnenie rozpočtu obce 

k 30.06.2021.    

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 



UZN č. 35/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia 

obce č. 03/2021 zo dňa 02.07.2021. 

Zvýšenie kapitálového príjmu – transfer zo ŠR na kúpu konvektomatu do ZŠ v RO v sume 

5 000,00 Eur. 

Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky – kúpa pozemku KN-E parc. č. 63 v cene 

3 006,00 Eur. 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 36/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového 

opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 02/2021 zo dňa 02.07.2021.  

Úprava rozpočtu – zvýšenie v sume 5000,00 Eur na kapitálové výdavky zo ŠR. 

Úprava rozpočtu – zvýšenie v sume 3599,80 Eur na kapitálové výdavky z rozpočtu 

zriaďovateľa. 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 37/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie od vedenia ZŠ s MŠ 

Hrabkov 159  :  

- návrh Organizácie ZŠ s MŠ Hrabkov 159 v školskom roku 2021/2022 (MŠ – 18 detí, 

ZŠ – 72 žiakov, ŠKD – 25 žiakov), 

- predbežné informácie k priebežnému a záverečnému hodnoteniu žiakov počas 

dištančného vzdelávania počas školského roka 2020/2021. 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 38/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zámer predaja 

novovytvorenej parcely č. p. KN-C 156/1 o výmere 103,00 m2, ostatná plocha vytvorenej GP 

č. 81/2021, ktorý vyhotovil Ing. Ladislav Karch, gefos slovakia Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

dňa 18.06.2021 v k. ú. Hrabkov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech p. 

Kvetoslavy Hvizdošovej, Široké 586, 082 37 Široké za cenu 6,00  Eur/m2 v celkovej sume 

618,00 Eur. Všetky náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať kupujúci vrátane 

zápisu do katastra. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná 

o majetkoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý je susediaci s pozemkom žiadateľky, je 

oplotený a dlhodobo užívaný, o ktorý sa riadne stará pravidelným kosením. Predmetný 

pozemok je pre obec v danej lokalite nevyužiteľný.    

Za: 4                                                               Proti: 3                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 39/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

           A. schvaľuje 

a) prenájom obecného pozemku č. p. KN-C 90/1 pre umiestnenie chladiaceho 

zariadenia o rozmeroch 2,5 m x 2,5 m s možnosťou napojenia na elektrickú sieť 

220 V za budovou Obecného úradu za sumu vo výške 1,00 Euro za celkovú 

výmeru prenajatého pozemku, 

b) úhradu spotreby elektrickej energie na základe vlastného merania užívateľom 

revíru. 

              B. poveruje starostu obce uzatvoriť dohodu s PZ Čierna Hora o prenájme obecného 

pozemku pre umiestnenie chladiaceho zariadenia o rozmeroch 2,5 m x 2,5 m 

s možnosťou napojenia na elektrickú sieť 220 V za budovou Obecného úradu za 

sumu vo výške 1,00 Euro za celkovú výmeru prenajatého pozemku a o úhrade 

spotreby elektrickej energie na základe vlastného merania užívateľom revíru. 

Za: 6                                                               Proti: 1                                                 Zdržal sa: 0 



UZN č. 40/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie žiadosť p. Slavomíra 

Schwartza, Hrabkov 262, p. Mgr. Ruženy Čechovej, Hrabkov 262 a p. Jozefa Jurčišina, 

Hrabkov 202 o asfaltovú úpravu prístupovej cesty č. p. KN-C 619/5 s tým, že v budúcnosti sa 

bude obecné zastupiteľstvo zaoberať opravou miestnych komunikácií hlavne až keď bude 

ukončená výstavba a skolaudované rodinné domy v lokalite IBV Sosničky. Momentálne je 

prioritou oprava miestnej komunikácie č. p. KN-C 805/31, ktorá je už dlhšiu dobu naplánovaná. 

Za súčasnej finančnej situácie, nie je možné ďalšie opravy MK vykonávať, ale zaradiť ich 

postupne do plánu opráv v budúcom období.    

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 41/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. berie na vedomie žiadosť p. Jána Tobiaša, Hrabkov 99 o vyčistenie regulovanej časti 

potoka Krížovianka. 

 

B. poveruje starostu obce opätovne osloviť žiadosťou Štátne lesy SR a Povodie Bodrogu 

a Hornádu o vyčistenie regulovanej časti potoka Krížovianka.  

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 42/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie žiadosť poslanca obecného zastupiteľstva p. Jozefa Krafčíka, vyzvať 

PD Agrovit Bertotovce o kosenie a mulčovanie všetkých prenajatých pozemkov v k. ú. 

Obce Hrabkov z dôvodu vysievania trávy a buriny na susediacich pozemkoch občanov 

obce. 

 

B. poveruje starostu obce písomne vyzvať PD Agrovit Bertotovce o kosenie a mulčovanie 

všetkých prenajatých pozemkov v k. ú. Obce Hrabkov, aby nedochádzalo k výsevu 

trávy a buriny na susediacich pozemkoch našich občanov  

Za: 7                                                              Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

        

UZN č. 43/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

       A. berie na vedomie  žiadosť od zástupkyne starostu obce p. Ing. Márie Fottovej o 

prerokovanie odvozu papiera od občanov za protihodnotu. 

       
       B. poveruje starostu obce vykonať prieskum u firiem, ktoré zberajú papier a prerokovať 

možnosť odvozu papiera od občanov za protihodnotu.  

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 02.07.2021                 Jaroslav Hovančák v.r.

                                              starosta obce 

 


