
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

30.09.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove. 

 

UZN č. 49/2022 - 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. 38 – 48/2022 zo dňa 12.08.2022 

 3. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia 

 4. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu Zvedavé slniečka pre Materskú školu 

v obci Hrabkov 

 5.  Prerokovanie času prevádzky Materskej školy v obci Hrabkov 

 6.  Oboznámenie s organizáciou ZŠ s MŠ Hrabkov 159 v šk. r. 2022/2023 

 7.  Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

šk. r. 2021/2022 ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 8. Oboznámenie o počte zaregistrovaných kandidátov v obci Hrabkov pre voľby do 

samosprávy obce 

9. Schválenie prevodu novovytvoreného pozemku C KN p. č. 677/13 a nadobudnutie 

novovytvoreného pozemku C KN p. č. 571/2 a 569/5 

10. Prerokovanie Správy č. 01/2022 o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti bežného 

rozpočtu obce, daňové a nedaňové príjmy za I. polrok 2022 

11. Prerokovanie Správy č. 02/2022 o výsledku kontroly evidencií a riešenia sťažností v obci 

Hrabkov za prvý polrok 2022 

12. Prerokovanie Správy nezávislého audítora overení individuálnej účtovnej závierky ku  

31.12.2021 obce Hrabkov a Konsolidovanej výročnej správy Obce Hrabkov za rok 2021 

13. Prerokovanie návrhu Rozpočtového opatrenia obce č, 7 a č. 8 

14. Prerokovanie usporiadania ,, Úcty k starším“ 

15. Oboznámenie s situáciou okolo výstavby kanalizácie obci 

16. Prerokovanie návrhu na rekonštrukciu Kultúrneho domu v obci 

17. Diskusia 

18. Záver 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 50/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení 

prijatých uznesení č. 38 – 48/2022 zo dňa 12.08.2022, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

Za:6                                                                 Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

 

 

UZN č. 51/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Dodatok č. 1/2022, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 01.11.2022. 

 

Za: 6                                                                 Proti: 0                                               Zdržal sa: 0 



 

 

 

 

 

UZN č. 52/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Školský vzdelávací program 

Zvedavé slniečka pre Materskú školu v obci Hrabkov.      

 

Za: 6                                                                 Proti: 0                                               Zdržal sa: 0 

 

 

 

UZN č. 53/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje čas prevádzky Materskej školy 

v obci Hrabkov od 07:00 hod do 16:30 hod. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa:0 

 

 

 

UZN č. 54/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove  berie na vedomie  organizáciu ZŠ s MŠ 

Hrabkov 159 v šk. r. 2022/2023 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

UZN č. 55/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r. 2021/2022 ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 56/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o počte 

zaregistrovaných kandidátov v obci Hrabkov pre voľby do samosprávy obce, ktoré sa budú 

konať 29.10.2022. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 57/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A.  schvaľuje prevod novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 677/13 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m² podľa GP č. 31/2022 Ing. 

Mariánovi Filipákovi, Prostějovská 4834/48, 080 01 Prešov za cenu 15,00 €/m² do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

 

B.  schvaľuje nadobudnutie novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 571/2 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m² podľa GP č. 31/2022 Obci 

Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Hrabkov, IČO: 327093 za cenu 15,00 €/m² do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1. 

  



C.  schvaľuje nadobudnutie novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 569/5 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m² podľa GP č. 31/2022 Obci 

Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Hrabkov, IČO: 327093 za cenu 15,00 €/m² do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1. 

 

D.  schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 08.08.2022. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 58/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie Správu č. 01/2022 

o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu obce, daňové a nedaňové príjmy 

za I. polrok 2022 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 59/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

        

       A.  berie na vedomie Správu č. 02/2022 o výsledku kontroly evidencií a riešenia sťažností 

v obci Hrabkov za prvý polrok 2022.  

   B. navrhujú starostovi obce pripraviť návrh  Smernice o vybavovaní sťažností 

v podmienkach obce Hrabkov. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 60/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

      A. berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky k  31.12.2021 obce Hrabkov. 

      B.  berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Hrabkov za rok 2021. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 61/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce 

č. 7 obce Hrabkov. 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 62/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie 

obce č. 8 obce Hrabkov. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

UZN č. 63/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje usporiadanie kultúrneho 

podujatia ,,Úcta k starším“ dňa 13.11.2022 v sále kultúrneho domu o 15:00 hod. s poskytnutím 

občerstvenia. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 



 

 

UZN č. 64/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

      A. berie na vedomie Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na podporné 

programové aktivity na rok 2022 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na Výzvu č. B-1/2022 na výstavbu kanalizácie v obci Hrabkov. 

 

 B. schvaľuje zrealizovať proces výberu dodávateľa na realizáciu prác a dodávok 

súvisiacich s projektom postupmi podľa pravidiel a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. v súlade 

so všeobecne záväzným právnym predpisom, upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý 

nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení uvedenej výzvy. 

 

      C.  poveruje starostu obce vybrať odborne spôsobilú osobu na vykonanie procesu výberu 

dodávateľa na realizáciu prác a dodávok súvisiacich s projektom postupmi podľa 

pravidiel a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, resp. v súlade so všeobecne záväzným právnym 

predpisom, upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý nadobudne platnosť a účinnosť po 

zverejnení uvedenej výzvy. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

  

UZN č. 65/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vypracovanie projektovej 

dokumentácie na stavbu: ,, Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Hrabkov “ podľa návrhu 

č.1. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

  

 

 

 

 

V Hrabkove 30.09.2022                 Jaroslav Hovančák v. r.

                                                         starosta obce 

 


