
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

30. 01. 2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 8/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie Zápisnicu, Uznesenie č. 1/2015 a Návrh na vymenovanie za riaditeľa 

ZŠ s MŠ Hrabkov 159 zo dňa 14.01.2015, ktoré doručila Rada školy pri ZŠ s MŠ 

Hrabkov 159 z výberového konania na funkciu riaditeľa. 

 

B. schvaľuje návrh Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159 vymenovať za riaditeľa ZŠ s MŠ 

Hrabkov 159 p. PaedDr. Františka Inaša od 01.02.2015. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 9/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A. berie na vedomie obsah listu vo forme sťažnosti od p. Viktora Hovančáka Hrabkov č. 

100 na p. Alojza Janigu Hrabkov č. 102. 

  

B. poveruje predsedníčku Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia p. Mgr. Mariannu Aronovú zvolať stretnutie na tvári miesta, kde budú 

prizvané obe sporné strany a členovia komisie na riešenie sťažnosti. 

 

C. ukladá predsedníčke Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

p. Mgr. Marianne Aronovej z komisie vylúčiť p. Martina Janigu ako člena, ktorý je 

synom p. Alojza Janigu, Hrabkov č. 102.                               

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 10/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 1 – 7/2015 zo dňa12.12.2014. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 11/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie, že dňa 30.04.2015 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórke 

obce p. Ružene Brodovej 

B. schvaľuje vyhlásiť výberové konanie na hlavného kontrolóra-/ku obce dňa 

24.04.2015 

C. určuje podmienky pre uchádzačov na hlavného kontrolóra-/ku obce a to: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby 

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- znalosť základných noriem samosprávy 

- pracovný úväzok 15 hodín mesačne 

D. ukladá starostovi obce vykonať práce spojené s vyhlásením výberového konania 

a oznámenie vyvesiť na Úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.hrabkov.sk. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 12/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov volí   

a) za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: 

http://www.hrabkov.sk/


-  p. Ing. Jána Liptáka a p. Martina Janigu 

 

 

      b) za členov Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:                                                                                                                                                                                 

- p. Vladimíra Galduna, p. Ing. Máriu Fottovú, p. Editu Stahovcovú, p. Mareka 

Liptáka, p. Ing. Jána Liptáka, p. Martina Janigu 

 

c) za členov Komisie pre šport a kultúru 

-     p. Ing. Jána Liptáka a p. Vladimíra Galduna 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 13/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  p o v e r u j e  poslanca p. Vladimíra 

Galduna zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za: 5                                      Proti: 0                                            Zdržal sa:(p.Galdun) 

 

UZN č. 14/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje  zloženie:  

a) Krízového štábu obce: predseda - Jaroslav Hovančák - starosta obce  

                                                       zástupca  - Ing. Mária Fottová 

                                                               člen - Ing. Ján Lipták 

                                                               člen - Mgr. Marianna Aronová 

                                                               člen - Martin Janiga  

                    člen - Marek Lipták 

                    člen - Edita Stahovcová 

                    člen - Vladimír Galdun 

b) Povodňovej komisie obce: predseda - Jaroslav Hovančák - starosta obce  

                                                             zástupca  - Ing. Mária Fottová 

                                                                     člen - Ing. Ján Lipták 

                                                                     člen - Mgr. Marianna Aronová 

                                                                     člen - Martin Janiga  

                          člen - Marek Lipták 

                          člen - Edita Stahovcová 

                          člen - Vladimír Galdun 

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

     

UZN č. 15/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A. schvaľuje návrh „Zásad odmeňovania poslancov v obci Hrabkov! s účinnosťou od 

ustanovujúceho zasadnutia dňa 12.12.2014. 

B. ruší  Zásady odmeňovania poslancov v obci Hrabkov prijaté UZN č. 94/2010 zo dňa 

17.09.2010.   

Za: 6                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 16/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie vzdanie sa nároku 

na odmenu poslanca poslankyne p. Ing. Márie Fottovej, na ktorú má nárok podľa „Zásad 

odmeňovania poslancov v obci Hrabkov“ z dôvodu poberania odmeny za funkciu zástupcu 

starostu obce. 

Za: 5                                         Proti: 0                                         Zdržal sa: p.Ing. M. Fottová 

 



UZN č. 17/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie vzdanie sa nároku 

na odmenu poslanca poslankyne p. Mgr. Marianny Aronovej. 

Za: 5                                                  Proti: 0                             Zdržal sa: p. Mgr. M.Aronová 

 

UZN č. 18/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 31.12.2014. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 19/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o stave 

dlhov a záväzkov, ktoré  má obec voči jednotlivým subjektom k 30.01.2015 a to: 

- Úver v Prima banke v sume 6 399,54 (na 5 % spolufinancovanie prác spojených 

s rekonštrukciou ZŠ (z eurofondov), mesačné splátky v sume 325,00 eur (splatnosť 

26.9.2016), 

- Úver dlhodobý komunálny v Prima banke v sume 34 000,00 Eur (spolufinancovanie 

prác  spojených s výstavbou prístavkov k telocvični ZŠ s MŠ)  mesačné splátky v sume 

775,00 eur (splatnosť do 04.10.2018), 

- faktúra č. 25/2014 v sume 9 104,80 Eur f. Ján Farkaš - Janter Ovčie 74 za práce 

spojené s opravou futbalového ihriska splatnosť do 31.12.2015, 

- faktúra č. 32/2014 v sume 7 921,00 Eur f. Ján Farkaš - Janter Ovčie 74 za práce 

spojené s opravou futbalového ihriska splatnosť do 31.12.2015. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 20/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje zakúpiť plastové kontajnery 1100 l na sklo v počte 4 ks, ktoré budú slúžiť 

na separáciu skla. 

B. poveruje starostu obce aby vykonal prieskum trhu a na základe najnižšej ceny 

objednal nákup tovaru. 

C. ukladá starostovi obce zakúpené plastové kontajnery 1100 l na sklo umiestniť na 

verejné priestranstva a to:  

- pred č. d. 241  

 - parkovisko pri COOP Jednote 

 - za Kultúrnym domom 

 - pri parku č. d. 200 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 21/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje vytvorenie zberného dvora pre umiestnené VVK na veľkoobjemový odpad 

na pozemku pri ZŠ s MŠ, ktorý bude oplotený a bude k nemu vytvorená spevnená 

prístupová cesta z parkoviska. 

B. ukladá starostovi začať s prácami na vytvorení zberného dvora pre umiestnené VVK 

na veľkoobjemový odpad v čo najbližšom možnom termíne do 30.5.2015.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 22/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie na 

presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce na r. 2015 a to z položky 

600 bežné výdavky na položku 700 kapitálové výdavky v sume 1 250,00 Eur, ktoré sa použijú 

na spolufinancovanie výstavby Kamerového systému v obci, ktorý má slúžiť na ochranu 

obecného majetku. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 



 

UZN č. 23/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje výšku sumy do 1 000,00 

Eur, do ktorej môže starosta obce schvaľovať presuny medzi jednotlivými podpoložkami 

v rámci  schváleného rozpočtu obce v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 24/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje nákup svietidiel verejného 

osvetlenia v počte 1 ks s následnou montážou na jestvujúci stĺp pri č. d. 15. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 25/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje nákup svietidiel verejného 

osvetlenia v počte 1 ks s následnou montážou na jestvujúci stĺp pri novostavbe RD p. Moniky 

Michalíkovej pri č. parcely 805/16. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 26/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje rozšírenie verejného 

osvetlenia osadením stĺpov v počte 2 ks a následnou montážou 2 ks svietidiel k novostavbe 

RD p. Adriana Hadbavného. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 27/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje dať vypracovať 

Bezpečnostný projekt obce. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 28/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu okolností vzniknutej situácie pri riešení vysporiadania 

MK 805/31 

B. ukladá zvolať zasadnutie Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia, na ktoré budú pozvaní vlastníci nehnuteľností ktorých sa to týka, na ktorom 

sa dohodne ďalší postup vysporiadania vlastníckych vzťahov. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 29/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie „Správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabkov za rok 2014“ a plán kontrol na rok 

2015. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 30/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A. berie na vedomie, že dňom 30.01.2015 starosta obce končí s vedením  TJ SOKOL 

Hrabkov a ponúka priestor na vedenie činnosti futbalového oddielu pre záujemcov z 

radov občanov obce. Odovzdáva pečiatku, registračné preukazy a agendu TJ SOKOL 

poslancom obce, ktoré budú uschované na OcÚ.  

B. poveruje  kontrolórku obce vykonať kontrolu účtovníctva do 31.03.2015.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________ 

   

 

 

V Hrabkove: 30. 01. 2015             Jaroslav Hovančák v.r. 

                starosta obce 


