
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

07.10.2016 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 44/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje cenu 4,00 €/m2 za predaj pozemkov 

na výstavbu rodinných domov v lokalite ,,Sosničky“  

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 45/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/4 o výmere 837 m2 na výstavbu rodinného domu 

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

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 46/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/5 o výmere 837 m2 na výstavbu rodinného domu 

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

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 47/2016- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/6 o výmere 838 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Tibor Śelemba a Jana Šelembová, Hrabkov 246 za cenu 4,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

UZN č. 48/2016- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/8 o výmere 880 m2 na výstavbu rodinného domu        

pre p.   Marcela Šelembová, Hrabkov 246 a Ján Leško, Šindliar 62, 082 36 Lipovce 

za cenu 4,00 €/m2. Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 49/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/9 o výmere 880 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Róbert Lukáč a Lenka Lukáčová, Dvorkinova 6, Košice za cenu 4,00 €/m2. Náklady 

spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

 

 

 



UZN č. 50/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

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

pre p. Róbert Lukáč a Lenka Lukáčová, Dvorkinova 6, Košice za cenu 4,00 €/m2. Náklady 

spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

  

 

UZN č. 51/2016- Obecné zastupiteľstvo obce  

 

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

pre p. Mária Kruželáková, Čiernomorská 1, Košice za cenu 4,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 62/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých uznesení 

zo dňa 30.08.2016 č. 40 – 61/2016, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia a ktorých výkon bol 

pozastavený. Pre plnenie uznesenia č. 55/2016 bola zatiaľ podpísaná zmluva o budúcej zmluve na 

žiadosť p. Zuzany Pokornej, Hrabkov 285. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 63/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/7 o výmere 838 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Bc. Jaroslav Kořínek, Lomnická 10, Prešov 080 05 za cenu 4,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 64/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/16 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Richard Hovančák, Hrabkov 4, 082 33 Chminianska Nová Ves, za cenu 4,00 €/m2. 

Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 65/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/18 o výmere 800 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Mária Štrausová, Mirka Nešpora 27, 080 01 Prešov za cenu 4,00 €/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________  

 



 

UZN č. 66/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/17 o výmere 800 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Bibiana Štrausová, Mirka Nešpora 27, 080 01 Prešov za cenu 4,00 €/m2. Náklady spojené 

s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 67/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/14 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Manuela Wifred , 225 Banister House, Homerton Hight Street, London,E 9 6 BP, za cenu 

4,00 €/m2. Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 68/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/13 o výmere 860 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Manuela Wifred , 225 Banister House, Homerton Hight Street, London,E 9 6 BP, za cenu 

4,00 €/m2. Náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať predávajúci. 

 

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

 

Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 69/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh starostu obce prostredníctvom 

nového GP odobrať z č. p. KN-C 905/3 po celej dĺžke  1 meter (37 m2), dôvodom je rozšírenie 

prístupovej cesty č. p. KN-C 905/22 medzi pozemkom č. p. KN-C 905/1 a pozemkom č. p. KN-C 905/3.  

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________ 

 

       

UZN č. 70/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh starostu obce upraviť tvorbu 

rezervného fondu v schválenom Záverečnom hospodárení obce za r. 2015 zo sumy 4 112,89 na sumu 

3 673,66 €. Dôvodom sú neodpočítané nedoplatky na daňových príjmoch. 

 

Za:6                                                   Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 71/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh starostu obce upraviť 

uznesenie č. 56/2016 v ods. B  nahradiť slovo neschvaľuje slovom schvaľuje sa vykonať výrub drevín 

za podmienok stanovených v rozhodnutí. Táto zmena sa týka výrubu stromov na miestnom cintoríne. 

Dôvodom je obava, že v budúcnosti sa môžu z vyschnutých stromov odlomiť vrcholce a môže dôjsť 

k poškodeniu hrobových pomníkov, keďže už na jednom strome došlo k odlomeniu. 

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 72/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie  informáciu starostu obce 

o Rozhodnutí č. j. OU-PO-OSZP3-2016/019739-07/VK zo dňa 11.08.2016. Listom č. CS 154/2016-CZ 



11124/41200 zo dňa 13.06.2016 oznámil správca toku SVP, š. p., OZ Košice, že z technicko-

prevádzkového hľadiska nemá námietky voči zrealizovanej zmene koryta vodného toku Križovianka, 

nakoľko došlo k zlepšeniu odtokových pomerov a tým k ochrane majetku občanov obce. Tento súhlas 

správca toku podmienil požiadavkou, že pozemky pod korytom vodného toku Križovianka prejdú do 

vlastníctva SR a správy SVP, š. p. a to nielen pozemky pod odklonenou časťou koryta, ale všetky 

pozemky pod korytom vodného toku Križovianka, ktoré sú vo vlastníctve obce.   

  

 Za: 6                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 73/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

A. schvaľuje prevod pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce pod korytom vodného toku 

Križovianka do vlastníctva SR a správy SVP, š. p., OZ Košice.  

 

B. ukladá starostovi obce začať príslušné rokovanie o podmienkach prevodu. 

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 74/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje usporiadať dňa 24. – 25.06.2017 oslavy 685. výročia založenia obce.  

 

B. ukladá starostovi obce a poslancom obce predložiť na najbližšie zasadnutie obecného  

zastupiteľstva k prerokovaniu svoje návrhy programu osláv.  

 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 75/2016 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie  informáciu  o liste  adresovanom 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, v ktorom Obec Hrabkov žiada VVS o 

predloženie ceny na odkúpenie  vodovodu vypracovanej na základe znaleckého posudku. V uvedenom 

liste obec zároveň požaduje, aby táto cenová ponuka bola Obci zaslaná  na základe znaleckého 

posúdenia ešte pred termínom najbližšieho rokovania medzi Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. a PD Braniskom Široké, ktorého sa Obec Hrabkov v zastúpení starostom obce chce 

zúčastniť. 

Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 07.10.2016             Jaroslav Hovančák v.r. 

                  starosta obce 

 

 


