
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

30.10.2015 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 95/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 78 – 94/2015 zo dňa 28.08.2015. 

 

Za: 4                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 96/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  informáciu p. 

Antona Liptáka a bližšie vysvetlenie ohlásenia drobnej stavby, pričom bolo zistené, že  

predmetná stavba zasahuje do obecného pozemku.   Menovaný chce postaviť ,,Ochrannú 

bariéru pri č. d. 39“, ktorou chce chrániť svoju nehnuteľnosť po rekonštrukcii, t. z.  rodinný 

dom, v ktorom býva (od snehu s obsahom soli hlavne v zimnom období), ktorý je odhŕňaný 

zo štátnej cesty a poškodzuje mu fasádu.  Po prerokovaní a preskúmaní na tvari miesta sa daná 

vec uzatvorí na zasadnutí dňa 11.12.2015.     

 

Za:4                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 97/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie vypracovaný návrh 

„Plánu rozvoja obce na r. 2015 – 2022“, ktorý bude vyvesený na webovej stránke obce a 

predložený na odsúhlasenie Okresnému úradu v Prešove, odbor starostlivosti o životné 

prostredie až následne bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

Za: 4                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 98/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o tom, 

že 01.01.2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch a vzhľadom k tomu je potrebné 

pripraviť návrh  nového znenia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad a taktiež nové VZN o odpadoch na základe platnej legislatívy 

s účinnosťou od. 01.01.2016. Vypracované návrhy VZN budú vyvesené na pripomienkovanie, 

s tým aby boli schválené na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015.  

 

Za: 4                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 99/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o tom, 

že návrh rozpočtu na r.2016 bude koncipovaný na príjmovej a výdavkovej  časti so sumou 

418 000,00 € ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu bude taktiež vyvesený na pripomienkovanie, 

s tým, aby bol prerokovaný a schválený na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

11.12.2015 s dodržaním termínu na jeho účinnosť. Návrh na roky 2017-2018 bude tiež v sume 

418,000,00 €. 

 

Za: 4                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 100/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 
A. schvaľuje za členov komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce:        

                                             predseda - p. Vladimír Galdun 

                                                         člen - p. Martin Janiga 

                                                         člen - p. Marek Lipták 

B. ukladá členom vykonať inventúru do 30.11.2015. 

 



Za:4                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 101/2015 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh starostu obce 

prioritne riešiť v rámci projektu rekonštrukcie kultúrneho domu v obci: výmenu strešnej 

krytiny, okapov a okapových zvodov, opravu vnútorných priestorov /výmena elektroinštalácie, 

omietok, podláh, javiska/ opravu fasády zateplením a odvodnenie budovy s  využitím 

maximálneho nákladu v sume 150 000,00 € na projekt.  

 

Za: 4                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

   

V Hrabkove: 30.10.2015             Jaroslav Hovančák v.r 

                starosta obce 

 

 


