
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

19.04.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove. 

 

UZN č. 13/2022 - 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 – 12/2021 zo dňa 03.03.2022 

3.   Prerokovanie Rozpočtového opatrenia obce Hrabkov č. 03/2022 

4.   Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu hospodárenia Obce Hrabkov za rok 2021 

5.   Prerokovanie návrhu na zvýšenie kapacity počtu detí v Materskej škole na šk. r. 2022/2023 

6.   Prerokovanie návrhu na modernizáciu verejného osvetlenia v Obci Hrabkov  

7.   Prerokovanie usporiadania nultého ročníka Hrabkovskej 10-siatky 

8.   Prerokovanie návrhu poslanca p. Jána Tobiaša na udelenie odmien pre poslancov na konci       

volebného obdobia 2018 – 2022  

9.  Prerokovanie návrhu vysporiadania pozemkov p. Mariánom Filipákom, Hrabkov 194  

s Obcou Hrabkov   

10.  Oboznámenie so Správou o kontrolnej činnosti za rok 2021 kontrolórkou obce Hrabkov 

11.  Návrh na prerokovanie blížiaceho sa sviatku Dňa matiek 

12.  Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. UZN 20/2020 

13. Poverenie starostu obce Hrabkov na výber projektanta na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu v obci Hrabkov 

14.  Diskusia 

15.  Záver 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 14/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení 

prijatých uznesení č. 01 – 12/2022 zo dňa 03.03.2022, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

Za:7                                                                 Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 15/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

      

      A.   ruší z programu rokovania bod č.3. Informáciu o činnosti ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

      

      B.   schvaľuje do programu rokovania ako bod č.3. Prerokovanie Rozpočtového opatrenia 

obce Hrabkov č. 03/2022   

 

      C.  schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Hrabkov č. 03/2022 zo dňa 19.04.2022. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 16/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

      A. berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce a Stanovisko k Záverečnému účtu 

obce Hrabkov za rok 2021, ktoré predložila v súlade s § 18 f) ods. 1 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 



      B.  schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

      C.  berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 2 403,41 EUR 

 

       D.  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 603,43 EUR. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa:0 

 

UZN č. 17/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove  

       

       A.   schvaľuje zvýšenie kapacity počtu detí v Materskej škole na šk. r. 2022/2023 na 32 

detí vytvorením ešte jednej triedy spolu so zázemím a to stavebnou úpravou terajších 

priestorov MŠ a prístavbou k budove tak, aby sa spĺňali všetky podmienky na chod 

MŠ. Rekonštrukcia prebehne v období od 06 – 09/2022. 

 

       B.  poveruje starostu obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie 

stavebného povolenia a vysúťažiť zhotoviteľa na stavebné práce. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 18/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje modernizáciu verejného 

osvetlenia v Obci Hrabkov výmenou terajšieho výbojkového osvetlenia za LED osvetlenie 

s cieľom dosiahnutia úspory elektrickej energie s následnou úsporou finančných prostriedkov 

vynaložených na ročné svietenie verejného osvetlenia v obci. 

   

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 19/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje usporiadanie nultého ročníka 

Hrabkovskej 10-siatky dňa 20.08.2022. 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 20/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje návrh poslanca p. Jána 

Tobiaša na udelenie odmien pre poslancov na konci volebného obdobia 2018 – 2022.   

 

Za: 2 ( J. Tobiaš, V. Schvarc)                                             Proti: 0                                  Zdržal sa: 5 

 

UZN č. 21/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov   

         

A.   poveruje starostu obce osloviť geodeta, aby domeral ešte novovytvorenú parcelu pre 

obec na odkúpenie od p. Róberta Schvarca, Hrabkov 198 z časti parcely č. KN-C 

569/1. 

        

       B.   navrhuje  

- aby všetky náklady spojené s vysporiadaním pozemkov podľa GP uhradila Obec 

Hrabkov a p. Marián Filipák, Hrabkov 194 rovnakým podielom z celkovej ceny 

- Obci Hrabkov odpredať časť z parcely č. KN-C 677/10 za 15,00 EUR/m2 p. 

Mariánovi Filipákovi, Hrabkov 194 

- Obci Hrabkov odkúpiť novovytvorenú časť  parcely z č. KN-C 571 od p. Mariána 

Filipáka, Hrabkov 194 



   - Obci Hrabkov odkúpiť od p. Róberta Schvarca ,Hrabkov 198 novovytvorenú parcelu 

z č. KN-C 569/1. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 22/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie Správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2021 od Hlavnej kontrolórky obce Hrabkov. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

UZN č. 23/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje pri príležitosti blížiaceho sa 

sviatku Dňa Matiek vyhotovenie poukážky v hodnote 5,00 EUR na nákup tovaru v predajni 

COOP Jednota Hrabkov 80, ktorú dostane každá matka s trvalým pobytom v obci Hrabkov. 

  
Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 24/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov ruší prijaté uznesenie č. UZN 20/2020, 

ktorým bola schválená výstavba nového kultúrneho domu v obci na parcele č. KN-C 490. 

 

Za: 5                                             Proti: 2 ( M. Janiga, R. Schvarc)                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 25/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov poveruje starostu obce Hrabkov na 

výber projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrneho 

domu v obci Hrabkov. 

 

Za: 5                                             Proti: 2 ( M. Janiga, R. Schvarc)                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 19.04.2022                 Jaroslav Hovančák 

                                                         starosta obce 

 


