
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

11.03.2016 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 01/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie splnenie prijatých 

uznesení č. 108-130/2015 zo dňa 11.12.2015. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 02/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie Správu 

nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, 

ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Hrabkov a ktorá obsahuje 

konsolidovanú súvahu k 31. decembra 2014. Audit vykonal Ing. Vladimír Andraščík, číslo 

licencie: 302 SKAU dňa 14.12.2015.  

Za:5                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 03/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  Správu 

inventarizačnej komisie zo dňa 31.12.2015. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 04/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh VZN č. 1/2016 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole  s materskou školou, Hrabkov 159 s účinnosťou od 01.04.2016.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 05/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh VZN č. 2/2016 

o prijímaní detí do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/v Základnej škole  

s materskou školou, Hrabkov 159 s účinnosťou od 01.04.2016.  

 Za: 5                                                  Proti: 0                                         Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 06/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu o tom, že Predstavenstvo COOP Jednoty Prešov, s. d. 

prejednalo žiadosť obce Hrabkov o predaj pozemkov v k. ú. Hrabkov a to časti parcely 

KN-C 93, o výmere 209 m2, v podiele 1/1, z dôvodu vysporiadania už využívaného 

pozemku obcou Hrabkov. Predstavenstvo súhlasí s predajom pozemku, ale zároveň 

požaduje zarovnať pozemok až po jeho zadnú hranicu, tak ako je vyznačené v nákrese, 

ktorý tvorí prílohu listu, s celkovou výmerou cca 409 m2 a to za zníženú cenu 

5,0 €/m2. V prípade trvania odkúpenia len  pozemku určeného obcou, bude Jednota 

COOP, s. d. trvať na predaji pozemku za cenu 7,0 €/m2.  

B. navrhuje starostovi obce jednať o cene 4,0 €/m2 pri odkúpení celkovej výmery 

409 m2, ak zo strany COOP Jednoty, s. d. nebude dané súhlasné stanovisko, navrhuje 

schváliť odkúpenie iba 209 m2 za cenu 7,0 €/m2 (t. z., iba pôvodne žiadanú časť 

pozemku).     

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 07/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predložený návrh 

Programu rozvoja obce Hrabkov na roky 2015-2022.  

Za:5                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 08/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu, že na 

základe podaného podnetu od p. Ing. Mariána Stahovca, Hrabkov 242 bol preskúmaný postup 

Stavebného úradu Obce Hrabkov v konaní o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

a rozhodnutia o využití územia číslo 129/2014. Okresnej prokuratúre bol za účelom 

preskúmania veci a následného rozhodnutia o podnete správnym orgánom predložený 



kompletný administratívny spis číslo BS/14242/2014-Lr., z ktorého obsahu bolo zistené, že 

dňa 09.09.2014 bol Obci Hrabkov, ako stavebnému úradu, doručený návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodnutia o využití územia navrhovateľom PRESNET, 

s.r.o., Strojnícka č.2434/1, 080 06 Prešov. Výsledkom tohto preskúmania bolo  podľa 

ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

vydané upozornenie prokurátora. O prerokovaní tohto upozornenia prokurátora a vyrozumení 

o prijatých opatreniach je ho potrebné informovať v lehote do 30 dní odo dňa doručenia (§ 29 

ods. 2 zákona o prokuratúre). Na základe predmetného upozornenia prokurátora č. Pd 

288/15/7707 bola na deň 22.01.2016 zvolaná pracovná porada stavebného úradu, na ktorej 

bolo upozornenie prokurátora prerokované s prítomnými zamestnancami stavebného úradu. 

Odpoveď na upozornenie prokurátora bola do stanovenej lehoty odoslaná na Okresnú 

prokuratúru Prešov. Po ďalšom rokovaní medzi p. Ing. Mariánom Stahovcom a firmou 

PRESNET, s.r.o., Strojnícka č.2434/1, 080 06 Prešov došlo k dohode na zmene trasy 

a v súvislosti s uvedenou  dohodou prebehne nové konanie. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 09/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie návrh starostu obce 

na rekonštrukciu vstupu na Ocú (vnútorné schodište), ktorá by sa mohla vykonať spolu pri 

prístavbe garáže pre hasičské auto k budove Ocú po vysporiadaní pozemku s COOP Jednotou 

Prešov, s. d.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 10/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje zrekonštruovať časť sociálneho zariadenia  v šatni športového areálu na 

futbalovom ihrisku, ktoré sa nevyužíva. Rekonštrukciou sa vytvorí priestor na 

osadenie troch WC mís, čím sa zväčšia možnosti využívania toaliet pri športových 

a kultúrnych podujatiach, ktoré obec každoročne usporadúva. 

  

B. ukladá starostovi obce podať  žiadosť o získanie finančnej podpory z MF SR a PSK 

aby sa zmiernili finančné náklady obce na túto rekonštrukciu. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 11/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu starostu obce, že na r. 2017 vychádza 685. výročie prvej 

písomnej zmienky o obci,    keďže   obec zatiaľ neusporiadala žiadne oslavy k výročiu 

prvej písomnej zmienky o obci navrhol tieto oslavy usporiadať, ak by to bolo 

odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Súčasťou osláv by bolo okrem iného programu 

aj uvedenie monografie o obci do života, ktorá je pripravená na vydanie. 

 

B. navrhuje prítomným poslancom o predloženom návrhu popremýšľať a na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva ho prerokovať. 

 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 12/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o tom, že prebehli rokovania so Správou údržby ciest PSK o oprave časti cesty III. triedy 

smer na Margecany v intraviláne obce. Je ďalej potrebné rokovať so správcom potoka 

Križovianka, ktorý preteká v danom úseku súbežne s cestou a v niektorých častiach narušil 

stabilitu podložia cesty. Na tomto úseku je potrebné, aby sa urobila úprava brehu potoka 

Križovianka ináč sa môže stať, že voda cestné teleso bude podmývať a dôjde k zosunu cesty. 

O výsledku rokovania bude starosta informovať na najbližšom zasadnutí. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 



UZN č. 13/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o žiadosti od p. Alžbety Švarcovej, Hrabkov č.1 vypracovať projekt na reguláciu potoka 

od Banského až na nižný koniec obce, aby sa predišlo záplavám.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 14/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu starostu obce, že v najbližšej dobe prebehne 

vysporiadavanie častí potoka v obci. Pán Marušák Anton, Hrabkov 239 dal zamerať 

súčasný stav potoka, kde je pripravená zmluva o vzájomnej zámene pozemkov medzi 

jednotlivými vlastníkmi a obcou. 

 

B. súhlasí so zámenou pozemkov podľa vypracovaného GP. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 15/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vykonať úpravy a opravu 

MK na parcele č. 805/31.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 16/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje výstavbu studne navŕtaním 

v športovom areáli obce na miestnom ihrisku. Úžitková voda z tejto studne by slúžila 

v budúcností na polievanie ihriska, miestnym hasičom a na napojenie toaliet v šatni.      

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 17/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. berie na vedomie informáciu, že obci nebola schválená žiadosť o zateplenie Ocú 

 

B. schvaľuje vykonať výmenu garážových vrát a opravu podlahy na hasičskej zbrojnici 

z vlastných prostriedkov.  

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 18/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

     A. berie na vedomie neustále sťažovanie sa p. Jozefa Stahovca, Hrabkov 156, že mu 

zamáka pozemok záhrady od žumpy umiestnenej na školskom pozemku, ktorý je 

v susedstve s jeho záhradou.  

      B. odporúča začať sa týmto problémom zaoberať a hľadať možností odstránenia 

vzniknutého stavu. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 19/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu 

obce o tom, že pripravuje žiadosť o umiestnenie pána Jána Liptáka, Hrabkov 25 do sociálneho 

zariadenia, vzhľadom k tomu, že menovaný  momentálne po smrti svojej matky zostal sám 

a je odkázaný na pomoc inej osoby. V súčasnosti je u svojej sestry v obci Tuhrina. 

Za: 5                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

V Hrabkove 11.03.2016             Jaroslav Hovančák v.r. 

                  starosta obce 

 

 


