
Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

44/2016 
 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie c. 44/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 44/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predaj stavebných 

pozemkov v lokalite „ Sosničky “ s účinnosťou od. 31.08.2016 pre žiadateľov s trvalým 

pobytom v obci Hrabkov po 3,00 Eura/m2 a pre žiadateľov bez trvalého pobytu v obci Hrabkov 

po 6,00 Eur/m2. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0________  

 

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r 

            starosta obce 

 

 
 

 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

45/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 45/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 45/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/4 o výmere 837 m2 na výstavbu rodinného domu pre 

p. Ing. Nádežda Pokorná Krupinská 4, Košice za cenu 6,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku 

Za: 6                                              Proti: 0                                                      Zdržal sa:0________  

 

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

46/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 46/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 46/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/5 o výmere 837 m2 na výstavbu rodinného domu pre 

p. Ing. Nadežda Pokorná Krupinská 4, Košice za cenu 6,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku 

Za: 6                                          Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

47/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 47/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 47/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/6 o výmere 838 m2 na výstavbu rodinného domu pre 

p. Tibor Śelemba a Jana Šelembová, Hrabkov 246 za cenu 3,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku 

Za: 6                                        Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

48/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 48/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 48/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/8 o výmere 880 m2 na výstavbu rodinného domu pre 

p. Marcela Šelembová, Hrabkov 246 za cenu 3,00 €/m2. Náklady spojené s vysporiadaním 

pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku 

Za: 6                                             Proti: 0                                                Zdržal sa: 0________  

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

49/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 49/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 49/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/9 o výmere 880 m2 na výstavbu rodinného domu pre 

p. Róbert Lukáč a Lenka Lukáčová, Dvorkinova 6, Košice za cenu 6,00 €/m2. Náklady 

spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku 

Za: 6                                           Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0________  

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

50/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 50/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 
UZN č. 50/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/10 o výmere 880 m2 na výstavbu rodinného domu pre p. 

Róbert Lukáč a Lenka Lukáčová, Dvorkinova 6, Košice za cenu 6,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie pozemku 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 

 



Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 

 
V súlade s §13 ods. 6 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

                                            pozastavujem 

 
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove zo dňa 31.08.2016 číslo : 

51/2016 

 

pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a 

preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 51/2016 zo dňa 31.08.2016 bolo pred pozastavením ich výkonu 

prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, dňa 31.08.2012 

v súlade s §13 ods. 6 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
Odôvodnenie : 

 

UZN č. 51/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/15 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Mária Kruželáková Čiernomorská 1 Košice za cenu 6,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

B. ukladá starostovi obce dať pripraviť kúpnu zmluvu, návrh na vklad a vytýčenie 

pozemku 

Za: 6                                           Proti: 0                                                  Zdržal sa: 0________  

Obec pri prevode svojho majetku postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí rozhoduje o tom, či a aký majetok obce sa predá a ktorým zákonným spôsobom. 

 

 

 

        Jaroslav Hovančák v.r. 

            starosta obce 
 

 

 

 


