UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa
03.03.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove.
UZN č. 01/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení:
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 55 – 74/2021 zo dňa 10.12.2021
3. Prerokovanie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hrabkov č. p. KN-C 84, KN-C
666/2 a časti KN-E 98 (KN-C 687/6) na základe vypracovaného znaleckého posudku
4. Prerokovanie zámeru predaja hasičskej AVIE DHZ Hrabkov
5. Prerokovanie postupu začatia búracích prác na nehnuteľnosti s. č. 143 na p.č. KN-C 16
6. Prerokovanie žiadosti o príspevok na opravu vstupných brán oplotenia k Národnej kultúrnej
pamiatke rímskokatolíckeho kostola Svätého Šimona a Júdu Tadeáša, apoštolov v obci
Hrabkov z rozpočtu obce na rok 2022
7. Prerokovanie 72. výzvy na predkladanie žiadosti o NFP zameranej na triedený zber
komunálnych odpadov OPKŽP
8. Prerokovanie humanitárnej pomoci Ukrajine
9. Prerokovanie Rozpočtového opatrenia obce Hrabkov č. 01/2022
10. Prerokovanie rozhodnutia na odpis neodbytnej daňovej pohľadávky p. Jozefa Jurička
11. Prerokovanie odmien pre poslancov na konci volebného obdobia
12. Prerokovanie návrhu na vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách od 01:30 hod
do 04:00 hod.
13. Diskusia
14. Záver
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 02/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení
prijatých uznesení č. 55 – 74/2021 zo dňa 10.12.2021, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Za:5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 03/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
A. schvaľuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľný majetok obce Hrabkov
- č. p. KN-C 84 o výmere 648 m² druh pozemku záhrada za cenu 15,00 eur/m²,
- KN-C 666/2 o výmere 65 m² druh pozemku ostatná plocha za cenu 15,00 eur/m²,
- časť č. p. KN-E 98 (KN-C 687/6) o výmere 154 m² druh pozemku ostatná plocha za
cenu 15,00 eur/m²,
B. ukladá starostovi obce zverejniť zámer predaja na Úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 04/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
A. berie na vedomie cenovú ponuku na predpokladané náklady na opravu Hasičského
motorového vozidla AVIA, Typ A30K Výr. č. 177201274, ktorá predstavuje sumu
2 790,00 eur.
B. berie na vedomie , že Hasičské motorové vozidlo AVIA, Typ A30K Výr. č. 177201274
je momentálne v nepojazdnom stave a je odhlásená z evidencie nákladných
automobilov na Dopravnom inšpektoráte PZ SR.

C.

Za: 5

schvaľuje vyradenie Hasičského motorového vozidlá AVIA, Typ A30K Výr. č.
177201274 z evidencie majetku obce a následné zošrotovanie s predajom do výkupu
železného odpadu za najvýhodnejšiu cenu na základe vykonaného prieskumu ceny/kg
odpadu, vzhľadom k tomu, že oprava vozidla by bola pre obec nerentabilná.
Proti: 0
Zdržal sa:0

UZN č. 05/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A. schvaľuje postup začatia búracích prác na nehnuteľnosti s. č. 143 na p. č. KN-C 16.
B. berie na vedomie likvidáciu azbestovej krytiny zo stavby nehnuteľnosti č. 143 v k. ú.
Hrabkov, ktorú prevedie firma MT STRECHY Marek Tkáč, Hrabkov 87, 082 33
Chminianska Nová Ves, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 12,00 eur/m² s DPH.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 06/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove
A. berie na vedomie žiadosť o príspevok na opravu vstupných brán oplotenia k Národnej
kultúrnej pamiatke rímskokatolíckeho kostola Svätého Šimona a Júdu Tadeáša,
apoštolov v obci Hrabkov, z rozpočtu obce na rok 2022, doručenú správcom farnosti
Mgr. Miroslavom Turákom v ktorej zároveň uvádza, že príspevok schválený v minulom
roku nebol vyčerpaný z dôvodu pandémie. Vstupné brány-dvojkrídlová od parkoviska
k hlavnému vchodu a taktiež dvojkrídlová bránička zo strany od KD k bočnému vchodu
chrámu sú vyhotovené, toho času v zinkovni Krompachy.
B. schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie Rímskokatolíckej farnosti Povýšenia Svätého
Kríža, Krížovany 28, 082 33 Chminianska Nová Ves na opravu vstupných brán
oplotenia k Národnej kultúrnej pamiatke rímskokatolíckeho kostola Svätého Šimona
a Júdu Tadeáša, apoštolov v obci Hrabkov, z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 800,00
eur.

C. ukladá starostovi obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 07/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje
1) Predloženie žiadosti o NFP na SO:
kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
názov projektu: Zintenzívnenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v obci Hrabkov
2) Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu min. 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov.
3) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
4) Uzavretie zmluvy o NFP vrátane dodatkov na realizáciu projektu.
5) Státie techniky v intraviláne k. ú. Hrabkov na p. č. KN-E 358/2 vedenej na LV č. 805
vo vlastníctve obce Hrabkov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 08/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov

A. berie na vedomie informáciu o tom, že Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci
s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity vypracovalo Logistický model –
finančná zbierka, v rámci ktorého s ohľadom na aktuálnu situáciu vyhlásili 3 moduly
aktivácie vlastných a spolupracujúcich združených kapacít. V nadväznosti na tento
dokument bola daná do pozornosti informácia k finančnej zbierke z verejných zdrojov
(rozpočtu samosprávy). V prípade, ak sa obec rozhodne prispieť finančne na riešenie
humanitárnej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine na transparentný účet zriadený
Združením miest a obcí Slovenska je potrebné schváliť takýto príspevok obecným
zastupiteľstvom a podpísať Zmluvu o spolupráci so ZMOS.
B. schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1. písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
1) Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe
ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 000,00
eur z rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy
súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so
zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred
vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území
Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje
starostu na uzavretie tejto Zmluvy.
2) v súvislosti so Zmluvou o spolupráci zmenu rozpočtu obce na rok 2022 a to
nasledovne:
Rozpočtovým opatrením obce Hrabkov č. 02/2022 zo dňa 03.03.2022. presun medzi
výdavkovými položkami v rámci úprav schváleného rozpočtu obce Hrabkov na rok
2022.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 09/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce
Hrabkov č. 01/2022 zo dňa 20.01.2022 a to presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky
v sume 3.000 eur na 5. splátku fa FAREL, MK 805/31.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 10/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vydať rozhodnutie na odpis
neodbytnej daňovej pohľadávky dlžníkovi p. Jozefovi Juričkovi spolu v celkovej sume 111,63
eur za roky 2012 a 2013.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 11/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie návrh na
prerokovanie odmien pre poslancov na konci volebného obdobia, ktorý predložil poslanec p.
Ján Tobiaš s tým, že návrh bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva za účasti všetkých poslancov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZN č. 12/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov

A.

neschvaľuje návrh poslanca p. Jozefa Krafčíka na posun vypínania verejného
osvetlenia v nočných hodinách od 01:30 hod do 04:00 hod. z podnetu niektorých
občanov.
B. schvaľuje v rámci šetrenia finančných nákladov na verejnom osvetlení (nakoľko ceny
za energiu neustále rastú) verejné osvetlenie vypínať aj naďalej v čase od 23:30 hod.
do 04:00 hod.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hrabkove 03.03.2022

Jaroslav Hovančák
starosta obce

