
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

10.06.2016 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 20/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých uznesení 

zo dňa 11.03.2016, 08.04.2016 a 29.04.2016, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 21/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabkov s účinnosťou od 

01.07.2016.   

Za:6                                                   Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 22/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie stanovisko kontrolórky 

obce, ktorá odporúča poslancom schváliť celoročné hospodárenie obce za r. 2015 „bez výhrad“.   

 Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 23/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje celoročné hospodárenie obce za r. 2015 bez výhrad. 

 

       B. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

4 112,89 EUR. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 24/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu obce 

k 10.06.2016.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 25/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia obce 

č. 2/2016 zo dňa 10.06.2016.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 26/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

      A. schvaľuje zrealizovanie úpravy v častí potoka (rínky) dokončením regulácie, ktorý  zachytáva 

dážďovú vodu z častí k.ú. obce a následne sa táta voda zvádza do miestného potoka 

Križovianka cez pozemky p. E. Harčarikovej, Hrabkov č. 77 a p. Ž. Hovančákovej, Hrabkov 

82.  

 

      B. berie na vedomie nasledujúcu vzájomnú dohodu: obec zabezpečí tvárnice, ktoré má 

k dispozícií po odstránení oporného múra na miestnom ihrisku, zabezpečí podsypový materiál 

a malý bager. Žiadatelia si svojpomocne vykonajú potrebné stavebné práce spojené 

s vyregulovaním častí potoka (rínky). 

Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 27/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

      A. berie na vedomie ústnu požiadavku upraviť otváracie hodiny do 21:00 hod. v miestnom 

pohostinstve Hrabkov č. 80 vzhľadom k tomu, že prevádzkovaním tohto zariadenia dochádza 

k rušeniu nočného kľudu občanov bývajúcich v blízkosti, kde nespia malé deti, rušia starších 

občanov.  

      



 B. navrhuje zaslať výzvu prevádzkovateľovi o dodržiavaní  nočného kľudu a prevádzkových hodín v 

prevádzke „Pohostinstvo Hrabkov č. 80 “.  V opačnom prípade bude obec  riešiť nasledujúcu  

sťažnosť podľa § 47, ods. 1), písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 28/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje otváracie hodiny v prevádzke 

RASTISLAV GERÁK – GERA Pohostinstvo Hrabkov 80 nasledovne: 

   

V mesiacoch Júl - August 

 

PONDELOK  15:30 hod. – 22:00 hod.              

UTOROK  15:30 hod. – 22:00 hod. 

STREDA  15:30 hod. – 22:00 hod. 

ŠTVRTOK  15:30 hod. – 22:00 hod. 

PIATOK  15:30 hod. – 23:00 hod. 

SOBOTA  14:00 hod. – 23:00 hod. 

NEDEĽA  14:00 hod. – 23:00 hod. 

 

V mesiacoch September - Jún 

 

PONDELOK  15:30 hod. – 22:00 hod. 

UTOROK  15:30 hod. – 22:00 hod. 

STREDA  15:30 hod. – 22:00 hod. 

ŠTVRTOK  15:30 hod. – 22:00 hod. 

PIATOK  15:30 hod. – 22:00 hod. 

SOBOTA  14:00 hod. – 22:00 hod. 

NEDEĽA  14:00 hod. – 22:00 hod. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 29/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť  p. Rastislava GERÁKA-

GERA, Pohostinstvo Hrabkov 80 usporiadať kultúrno-spoločenské podujatie ,,Súťaž vo varení 

guľášu“ so sprievodným programom za účasti súťažných družstiev vytvorených zo spoločenských 

organizácii pôsobiacich v našej obci dňa 25.06.2016 v areáli ZŠ s MŠ Hrabkov 159. Podmienky 

použitia areálu ZŠ s MŠ Hrabkov 159 si dohodne žiadajúci usporiadateľ u p. riaditeľa ZŠ za 

prítomností starostu obce. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 30/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje predaj  časti pozemku z parcely č. 

683/1 p. Antonovi Liptákovi, Hrabkov 39 o výmere , ktorá sa bude uvádzať v GP za cenu 3,00 €/m2. 

Náklady na zameranie a vyhotovenie GP, vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do 

katastra nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ. Po vysporiadaní vlastníckeho vzťahu týkajúceho sa 

podielu pozemku môže stavebník požiadať stavebný úrad o ohlásenie drobnej stavby na vybudovanie 

ochrannej bariéry. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

UZN č. 31/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

 A. schvaľuje predaj  pozemku č. 905/20 o výmere 800 m2 na výstavbu rodinného domu        pre 

p. Miloša Šulíka, Hrišovce 29, 053 51 Kluknava za cenu 2,00 €/m2 s tým, že inžinierske siete 

k pozemku si vybuduje žiadateľ 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: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

       

 



UZN č. 32/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje prístavbu k budove Ocú a rekonštrukciu vstupnej časti na Ocú (schodisko).  

V rámci prístavby sa upraví schodisko Ocú a vyrieši sa garážovanie hasičského auta 

a malotraktora s príslušenstvom a iné. 

  

  B. ukladá starostovi obce dať vypracovať PD pre vydanie stavebného povolenia, aby boli 

pripravené podklady pre podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov v prípade nejakej 

výzvy z NFP v období r.2014-2020 alebo iných dotačných systémov. 

Za:6                                                   Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 33/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. schvaľuje v roku 2017 usporiadať oslavy 685. výročia založenia obce od 1. písomnej zmienky 

v r.1332. 

 

B. navrhuje, že súčasťou osláv bude uvedenie monografie o obci do života, ktorá je pripravená 

na vydanie. 

 

C. ukladá dátumom a scenárom programu osláv sa zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 34/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje uskutočniť úpravu okolia 

športového areálu obce. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 35/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje úpravu parkoviska pri miestnom 

cintoríne jeho rozšírením, keďže pozemok je už celý vo vlastníctve obce.  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 36/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje navoziť kamennú drť na časť 

prístupovej cesty v lokalite ,,Sosničky“ k pozemkom č.905/21 a 905/20, ktoré obec predala na 

výstavbu rodinných domov. 

  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 37/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

       A. berie na vedomie informáciu o tom, že DHZ Hrabkov bola ponúknutá od OV DPO Prešov 

možnosť organizácie XX. ročníka Šarišského pohára súťaže najlepších hasičských družstiev 

vo všetkých vekových kategóriách okresov PO, SB, SL, BJ, SK v r. 2017, ktorá pripadla pre 

okres PO. Výbor DHZ Hrabkov túto ponuku prijal. Presný dátum uskutočnenia bude 

predmetom vzájomnej dohody.   

 

B. schvaľuje poskytnúť priestory športového areálu obce na organizáciu ,,XX. ročníka 

Šarišského pohára“ súťaže najlepších hasičských družstiev vo všetkých vekových kategóriách 

okresov PO, SB, SL, BJ, SK v r. 2017. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 38/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

       A. berie na vedomie informáciu starostu obce o tom, že  vedenie PD Branisko v Širokom ako 

vlastník prameňa „Tri studničky“ je ochotné pokúsiť sa pomôcť v jednaní o možnosti 

prinavrátenia verejného vodovodu pod správu obce, ak o to obec má záujem. 



       B. navrhuje  otázku možnosti prinavrátenia verejného vodovodu pod správu obce zakomponovať 

do anketového lístka o KD v rámci prieskumu u občanov. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 39/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

 A. berie na vedomie informáciu starostu obce o tom, že požiadal VSD o opätovné vyjadrenie 

napojenia NN siete lokality „Sosničky“ nakoľko sa výrazne zmenili pomery možnosti 

investovania zo strany VSD. 

  

      B. navrhuje prerokovať  na stretnutí obce so zástupcami VSD čo najvýhodnejšie podmienky 

napojenia NN siete lokality „Sosničky“ až následne pristúpiť k vypracovaniu novej PD. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 10.06.2016             Jaroslav Hovančák v.r. 

                  starosta obce 

 

 


