
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

07.04.2017 v zasadačke Obecného úradu 

 

UZN č. 17/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie splnenie prijatých  uznesení  č. 01 –   16/2017  zo dňa 10.02.2017, ktoré 

sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

B.  ruší  v plnom znení prijaté uznesenie UZN – 68/2016 (odstúpenie od zmluvy na strane 

kupujúceho) zo dňa 07.10.2016 a uznesenia UZN – 88/2016 (odstúpenie od zmluvy na strane 

kupujúceho) a UZN – 89/2016 (stiahnutie žiadosti zo strany kupujúceho).       

Za: 7                                                  Proti: 0                                          Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 18/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. berie na vedomie výsledky ankety. Za sa vyjadrilo 298 a proti 147 občanov. 
 

B. ukladá - starostovi obce zvolať rokovanie o odkúpení pozemkov pod prameniskom 

„Tri studničky“ s p. Ing. Šofrankovou z PD Branisko za účasti starostu a poslancov 

obce. 

 - starostovi obce zvolať verejnú schôdzu občanov na ktorej budú občania 

oboznámení s výsledkom ankety a informáciou z rokovania s. Ing. Šofrankovou z PD 

Branisko  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

  

UZN č. 19/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

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

pre p. Ing. Tomáš Gaál a Mgr. Antónia Gaálová Dlhá 13, 082 21 Veľký Šariš, 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: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

UZN č. 20/2017- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/19 o výmere 800 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre  p. Ing. Ľuboš Dragun, Tešedíkova 4, 040 17 Košice, 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. 21/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/11 o výmere 797 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre-  p. Ing. Vladimír Jeleň, PhD, Česká 20, 040 01 Košice, 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: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  



 

UZN č. 22/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A. schvaľuje predaj  pozemku č. p. KN-C 905/10 o výmere 839 m2 na výstavbu rodinného domu 

pre p. Lucia Takáčová, Mirkovce 36, 082 06 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: 7                                                  Proti: 0                                                       Zdržal sa: 0________  
 

 

UZN č. 23/2017- Obecné zastupiteľstvo obce  

 

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

pre p. Ing. Stanislav Milý, Marka Čulena 40, 080 01 Prešov, a Ing. Michaela Matvijová, 

Prešovská 18, 083 01 Sabinov 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: 7                                                 Proti: 0           Zdržal sa: 0_______  

 

 

UZN č. 24/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce 

č. 1/2017 zo dňa 07.04.2017 na presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové 

výdavky. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 25/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu obce o 

Zázname o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom je uvedené, že dňa 22.03.2017 prebehlo 

odovzdanie a prevzatie staveniska pod názvom stavby: Hrabkov, IBV Sosničky – VN, TS, NN. Termín 

realizácie stavby je stanovený na obdobie 04 - 30.09.2017.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 26/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu obce, 

o tom, že podal žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce na prístavbu 

k obecnému úradu - rekonštrukcia vchodového priestoru s vytvorením bezbariérového prístupu v sume 

13 500,00 €.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 27/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

A. berie na vedomie informáciu starostu obce, o tom že podal žiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na prístavbu hasičskej zbrojnice k budove obecného 

úradu na  základe informácií zo stretnutia s ministrom vnútra SR.  
 

B. schvaľuje prístavbu hasičskej zbrojnice k budove Obecného úradu. 

 

  C. ukladá starostovi obce vypracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia. 

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

 



UZN č. 28/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. berie na vedomie informáciu starostu obce o tom, že je vypísaná Výzva na predkladanie 

žiadostí v rámci OP KŽP, špecifický cieľ 4.3.1. „Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov“. V rámci tejto výzvy je možnosť podať žiadosť  o NFP z eurofondov na budovu 

obecného úradu. Je potrebné mať vypracovaný energetický audit a Projektovú dokumentáciu 

pre vydanie stavebného povolenia podľa podmienok uvedených vo výzve.  

 

B. schvaľuje podanie žiadosti v rámci OP KŽP, špecifický cieľ 4.3.1. „Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov“ a vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, ktorej 

súčasťou bude naprojektovaná rekonštrukcia schodiska s vytvorením bezbariérového vstupu do 

budovy a prístavba hasičskej zbrojnice k Ocú pre vydanie spoločného stavebného povolenia.  
 

C. ukladá starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného 

povolenia, dať vyhotoviť energetický audit na budovu a zároveň vykonať všetky potrebné 

úkony pre podanie žiadosti na eurofondy.  

Za: 7                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________  

 

 

UZN č. 29/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu obce 

o anonymnej sťažnosti formou listu, ktorá sa týka školskej jedálne a riaditeľa ZŠ s MŠ, informáciu p. 

Edity Stahovcovej o tom, že bola vykonaná kontrola zo školského úradu mesta Prešov, pod ktorý naša 

škola patrí, tiež vyjadrenie p. riaditeľa k predmetnej sťažnosti a že výsledok kontroly bude známy 

neskôr, s ktorým bude obecné zastupiteľstvo oboznámené.  
Za: 6                                                  Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 30/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie informáciu starostu obce, o tom že 

podal žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rezervy predsedu vlády SR v sume 10 000,00 € na 

náklady spojené s organizáciou 685. výročia prvej písomnej zmienky o obci a na vydanie monografie 

o obci.  
Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

 

UZN č. 31/2017 - Obecné zastupiteľstvo  obce Hrabkov  berie na vedomie  informáciu  starostu  obce 

o žiadosti na vybudovanie protipovodňovej priekopy doručenej na OcÚ pani Máriou Šofrankovou, 

Hrabkov č. 248, ktorou žiada o urýchlené vybudovanie protipovodňovej priekopy pozdĺž 

novovybudovanej cestnej komunikácie v lokalite Sosničky, ktorá susedí s jej pozemkom. Terénnymi 

úpravami v okolí jej pozemku došlo k narušeniu statiky kamenného plota, ktorý je neustále podmývaný 

pri každej nepriazni počasia. Okrem iného dochádza tiež k znečisťovaniu cestnej komunikácie v obci 

s nánosmi blata, kameňov a piesku, ktoré preukázateľne pochádzajú zo spomínanej novovybudovanej 

cestnej komunikácie.  

Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

  

UZN č. 32/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu obce, že 

dňa 29.04.2017 sa uskutoční športové podujatie – XXIII. Ročník RALLY PREŠOV, ktoré je zaradené 

do Majstrovstiev SR a Slovenského pohára. Z tohoto dôvodu bude zvláštne užívanie a úplná uzávierka 

ciest – II/546 v úseku Bajerov – Žipov – Klenovský kopec, III/3465 v úseku Klenovský kopec – 

Hrabkov v čase od 07,30 hod. do 16,00 hod.  

Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 33/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť u určení otváracích hodín 

prevádzkarne GERA Trade s.r.o. Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov pre prevádzku Pohostinstvo 

Hrabkov 80 od 18.04.2017. 



Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 34/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu starostu obce 

o tom, že dňa 11.04.2017 sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hrabkov 159. 

Za:6                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

UZN č. 35/2017 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje opravu prístreška pri šatni na 

futbalovom ihrisku, ktorý je nevyužívaný. Po rekonštrukcií tento bude  slúžiť ako sklad na náradie, 

kosačky, pódium a iný materiál, ktorého vlastníkom je obec.  

Za:7                                                    Proti: 0                                                   Zdržal sa: 0________ 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 07.04.2017                 Jaroslav Hovančák  

                          starosta obce 

 


