
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

20.09.2019 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159 

 

 

UZN č. 67/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu 

rokovania obecného zastupiteľstva body: 

- Žiadosť pána Daniela Mihoka, Hrabkov 238 a Kataríny Mihokovej, Hlavná 14/29, 082 

67 Terňa o odkúpenie časti pozemku z parcely KN-C 805/31, ktorý je susediaci s parcelou KN-

C 805/36   

- Žiadosť p. Moniky Michalikovej a p. Slavka Michalika Hrabkov 284 o odkúpenie časti 

pozemku z parcely KN-C 805/31, ktorý je susediaci s parcelou KN-C 805/37   

-  Vysporiadanie časti pozemku pod prístupovou cestou na miestny cintorín odkúpením pre 

obec Hrabkov od terajšieho vlastníka p. Ing. Jozefa Liptáka, Hrabkov 229. 

-  Prerokovanie usporiadania kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom „Október-mesiac 

úcty k starším“. 

-  Prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie plynového 

potrubia na parcela č. 677 s firmou BAL s.r.o. pre napojenie stavby Pálenička.   

    

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 68/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení: 

P r o g r a m  :  
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 54 – 66/2019 zo dňa 28.06.2019 

3. Informácia o činnosti  ZŠ s MŠ Hrabkov 159 na zač. šk. r. 2019/2020 

4. Prerokovanie žiadosti p. Petra Konečného, Volgogradská 2, 080 01 Prešov o odkúpenie 

pozemku č. 905/13 v IBV Sosničky   

5. Informácia o rokovaní rozšírenia vodovodu k č. p. 265/1 a 265/2 

6. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 20.09.2019  

7. Prerokovanie návrhu Rozpočtového opatrenia obce Hrabkov č. 3/2019 

8. Žiadosť p. Daniela Mihoka, Hrabkov 238 a Kataríny Mihokovej, Hlavná 14/29, 082 67 Terňa 

o odkúpenie časti pozemku z parcely KN-C 805/31, ktorý je susediaci s parcelou KN-C 

805/36   

9. Žiadosť p. Moniky Michalikovej a p. Slavka Michalika,  Hrabkov 284 o odkúpenie časti 

pozemku z parcely KN-C 805/31, ktorý je susediaci s parcelou KN-C 805/37  

10.Vysporiadanie časti pozemku pod prístupovou cestou na miestny cintorín odkúpením pre 

obec Hrabkov od terajšieho vlastníka p. Ing. Jozefa Liptáka, Hrabkov 229 

11.Prerokovanie usporiadania kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom „Október-mesiac úcty 

k starším“. 

12.Prerokovanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie plynového potrubia 

na parcela č. 677 s firmou BAL s.r.o. pre napojenie stavby Pálenička.   

13.Diskusia 

14.Záver 

 

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 69/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých 

uznesení č. 54 – 66/2019 zo dňa 28.06.2019, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

  

Za: 7                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

 



UZN č. 70/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov: 

 

A. schvaľuje Správu ZŠ s MŠ Hrabkov 159 za šk. r. 2018/2019 

  

        B. berie na vedomie informáciu o činnosti na zač. šk. r. 2019/2020 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 71/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

  

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

domu pre p. Petra Konečného a p. Silviu Konečnú Volgogradská 2, 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: 7                                                    Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

                                               

UZN č. 72/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

A. schvaľuje rekonštrukciu vodovodného potrubia, ktoré slúži na zásobovanie r. d. č. 29, 

226, 244, 53, 287, 52 s následným rozšírením vodovodného potrubia k p. č. 265/1, 

265/2. 

 

B. ukladá starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby 

a následne požiadať o vydanie stavebného povolenia. 

 

Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 73/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie rozpočtu 

obce k 20.09.2019. 

  
Za: 7                                                           Proti: 0                                                     Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 74/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového 

opatrenia obce č.3/20192019 na presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 

na rok 2019. 

 

Za: 7                                                            Proti: 0                                                    Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 75/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje žiadosť p. Daniela Mihoka 

Hrabkov 238 a Kataríny Mihokovej, Hlavná 14/29, 082 67 Terňa o odkúpenie časti  

nehnuteľnosti z parcely KN-C 805/31, ktorá je susediaca s parcelou KN-C 805/36, ktorej 

žiadatelia sú vlastníkmi. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladu do 

katastra budú znášať kupujúci a predávajúci rovnakým dielom. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 76/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje žiadosť p. Moniky Michalikovej a p. 

Slavka Michalika, Hrabkov 284 o odkúpenie časti nehnuteľnosti z parcely KN-C 805/31, ktorá 

je susediaca z parcelou KN-C 805/37, ktorej žiadatelia sú vlastníkmi. Náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu a vkladu do katastra budú znášať kupujúci a predávajúci 

rovnakým dielom. 



 
Za: 7                                                     Proti: 0                                                        Zdržal sa: 0  

 

UZN č. 77/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vysporiadanie časti 

prístupovej cesty na miestny cintorín  odkúpením od p. Ing Jozefa Liptáka Hrabkov 229 

o výmere 13 m2 podľa vypracovaného geometrického plánu za sumu 3,00 Eur/m2. Náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladu do katastra bude znášať kupujúci. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 78/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje  

 

Usporiadanie kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom „Október-mesiac úcty 

k starším“.  Vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo nájsť vyhovujúci termín v mesiaci  október, 

táto akcia sa uskutoční dňa 10.11.2019 o 15:00 hod., s podaním malého občerstvenia (klobása, 

káva, čaj, koláč). V programe vystúpia  detský folklórny súbor Ľalia a Fsk Hrabkovčan. 

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 79/2019 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného 

bremena pre uloženie plynového potrubia na parcela č. 677 s firmou BAL s.r.o. pre napojenie 

stavby Pálenička.     

 

Za: 7                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 20.09.2019                 Jaroslav Hovančák v.r. 

                          starosta obce 

 


