
UZNESENIA   

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

08.04.2016 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 01/2016/M - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

      A.  schvaľuje predaj pozemku č. p. 905/21 v k. ú. obce o výmere 1026 m2 na výstavbu 

rodinného domu pre p. Jozefa Marušáka  a maž. Barboru bytom Ovčie 11 za cenu 

2,00 €/m2 s tým, že si inžinierske siete k pozemku vybuduje na vlastné náklady. 

Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

pozemku. 

             

Za: 7                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 02/2016/M - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

      A. schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/20  na LV 1246 z č. p. 430/2 od 

vlastníkov tohto podielu za cenu 50,00 € za tento podiel. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať kupujúci. 

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

pozemku. 

  

Za:7                                                   Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 03/2016/M - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov neschvaľuje návrh starostu obce 

usporiadať ,,Deň matiek“ v mesiaci máji v r. 2016.  

 

Za: 0    

Proti: 6 (Mgr. Marianna Aronová, Ing. Mária Fottová, Martin Janiga, Edita Stahovcová, Vladimír Galdun, Marek Lipták)                                    

Zdržal sa: 1 (Ing. Ján Lipták)  

 

 

UZN č. 04/2016/M - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

      A. schvaľuje návrh starostu obce, aby sa formou ankety zistilo od občanov, či sú za 

opravu starej budovy Kultúrneho domu alebo či sú za výstavbu nového. 

 

 B. ukladá starostovi obce pripraviť anketové lístky a rozposlať ich do domácnosti 

   

Za: 7                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 05/2016/M - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje znenie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena medzi Povinný z vecného bremena Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 

082 33 Chminianska Nová Ves a Oprávnený z vecného bremena Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice. Predmetom zmluvy je, 



že Povinný a Oprávnený sa dohodli, že uzatvárajú Zmluvu o zriadení vecného bremena 

v prospech Oprávneného z dôvodu, že cez nehnuteľnosti uvedené v čl. I. Zmluvy prechádza 

vodovodné potrubie vybudované v rámci stavby ,,Rozšírenie vodovodnej siete v obci 

Hrabkov“. Vecné bremeno sa viaže na časti Dotknutých nehnuteľností v rozsahu, ako je 

vyznačené v geometrickom pláne č. 406/2015 vyhotoveného dňa 04.02.2016 firmou 

Geodeticca, Floriánska 19, Košice a overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor 

pod č. G1-207/2016. Celkový záber vecného bremena pre Dotknuté nehnuteľnosti v zmysle 

uvedeného geometrického plánu je celkom 485 m2, a to: LV 1195 č.p. 805/31 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 451 m2 a LV 805 č.p. 683/1 Zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 34 m2.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

V Hrabkove 08.04.2016             Jaroslav Hovančák v.r. 

                  starosta obce 

 


