UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa
07.02.2020 v budove ZŠ s MŠ Hrabkov 159
UZN č. 11/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zaradiť do programu
rokovania obecného zastupiteľstva body:
- Prerokovanie žiadosti o zakúpenie 3 ks stolov, 20 ks stoličiek a 3 ks zásten pre deti do
Materskej školy na vytvorenie priestoru pre stravovanie v školskej jedálni.
- Prerokovanie žiadosti od obyvateľov obce Hrabkov o oslovenie obce Chminianska
Nová Ves o riešenie autobusovej zastávky pre cestujúcich.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 12/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení:
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 01 – 10/2020 zo dňa 07.02.2020
3. Činnosť ZŠ s MŠ Hrabkov 159 počas vyhlásenia mimoriadnej situácie ÚVZ SR pri
pandémií COVID-19
4. Prerokovanie žiadosti Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa GP 22/2020 s VVS, a.s.
Košice na stavbu: ,,Inžinierske siete pre IBV Sosničky, Hrabkov-SO 02 Vodovod rad A“
5. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku pod ATS podľa GP 23/2020 s VVS, a.s.
Košice na stavbu: ,,Inžinierske siete pre IBV Sosničky, Hrabkov-SO 02 Vodovod rad A“
6. Informácia o podanej žiadosti na vyčistenia potoka Križovianka
7. Informácia o podanej žiadosti o poskytnutie práva prechodu k obecným nehnuteľnostiam
8. Prerokovanie pripomienok k návrhu situácie pre výstavbu nového Kultúrneho domu
a prerokovanie zmeny parcely pre výstavbu
9. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30.04.2020
10. Prerokovanie žiadosti o zakúpenie 3 ks stolov, 20 ks stoličiek a 3 ks zásten pre deti do
Materskej školy na vytvorenie priestoru pre stravovanie v školskej jedálni.
11. Prerokovanie žiadosti od obyvateľov obce Hrabkov o oslovenie obce Chminianska Nová
Ves o riešenie autobusovej zastávky pre cestujúcich.
12. Diskusia
13. Záver
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 13/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie plnenie prijatých
uznesení č. 01 – 10/2020 zo dňa 07.02.2020, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 14/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena na časti Dotknutých nehnuteľností v rozsahu, ako je vyznačené
v geometrickom pláne č. 22/2020 vyhotovenom dňa 18.02.2020 firmou Geoteam M.Z. s.r.o.,
Hutnícka 19, Košice a overenom Okresným úradom Prešov katastrálny odbor pod č. G1344/2020. Celkový záber vecného bremena pre dotknuté nehnuteľnosti v zmysle uvedeného
geometrického plánu je celkom 927 m2 v rámci stavby „Inžinierske siete pre IBV Sosničky

Hrabkov-SO 02 Vodovod rad A“ pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s.,
Komenského 50, 042 48 Košice
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 15/2020 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove schvaľuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy
na predaj novovytvorenej parcely č. KN-C 689/2 o výmere 4 m2 za sumu vo výške 1,00 EUR
(slovom jedno euro), navrhovaný druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Hrabkov,
odčlenená od parcely č. KN-E 384/1 podľa geometrického plánu č. 23/2020 overeného pod č.
G1-343/2020, podiel na prevod 1/1. v rámci stavby „Inžinierske siete pre IBV Sosničky
Hrabkov-SO 02 Vodovod rad A“ pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s.,
Komenského 50, 042 48 Košice
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 16/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o činnosti
ZŠ s MŠ Hrabkov 159 počas vyhlásenia mimoriadnej situácie ÚVZ SR pri pandémií COVID –
19, ktorú predložil riaditeľ ZŠ s MŠ
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 17/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu
o podanej žiadosti na vyčistenie potoka Križovianka. Ku dňu 01.01.2020 prebehlo
správcovstvo drobného vodného toku: Križovianka s evidenčným č.: 095, v hydrologickom
poradí: 4-32-03-1715 v jeho celej dĺžke na základe Rozhodnutia vydaného Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky č. 67937/2019 13144/2019-4.3 zo dňa 23.12.2019
na Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica.
V súvislosti s tým, že došlo k zmene správcu, bola zaslaná nová žiadosť dňa 06.03.2020
súčasnému správcovi, avšak odpoveď na túto žiadosť obci ešte nebola doručená.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 18/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu
o podanej žiadosti o poskytnutie súhlasu na právo prechodu z parcely E KN – 63 evidovanej na
LV 1137, ktorej vlastníkom je Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Svätého kríža, Krížovany
28 k obecným nehnuteľnostiam: C KN 485, C KN 487/1, C KN 487/2, C KN 489/3, C KN
489/2, C KN 488 a zároveň poskytnutie súhlasu na právo prechodu k nehnuteľnostiam, ktorých
vlastníkmi sú občania a to na parcelu E KN 64.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 19/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie pripomienky
k návrhu situácie pre výstavbu nového Kultúrneho domu na parcele C KN - 490 a prerokovanie
zmeny parcely pre výstavbu.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 20/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje výstavbu nového Kultúrneho domu
na parcele C KN – 490 s vytvorením nasledujúcich priestorov:
- sála s kapacitou 160 miest na sedenie,
- javisko,

-

šatňa na prezlečenie vystupujúcich,
kuchyňa - výdajňa s príslušným zázemím (skladové priestory),
ekonomat,
miestnosť pre vyčap,
toalety pre ženy a mužov,
šatňa,
balkón.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 21/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie plnenie rozpočtu obce
k 30.04.2020.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 22/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje žiadosť o zakúpenie 3 ks stolov, 20
ks stoličiek a 3 ks zásten pre deti do Materskej školy na vytvorenie priestoru pre stravovanie
v školskej jedálni.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 23/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie ústnu žiadosť od obyvateľov
obce Hrabkov o oslovenie obce Chminianska Nová Ves o riešenie autobusovej zastávky pre
cestujúcich v smere Hrabkov, Ovčie, Víťaz. V tejto súvislosti poveruje starostu obce Hrabkov
aby požiadal okolité obce Ovčie, Krížovany, Chmiňany, Chminianske Jakubovany o podporu
pri riešení tejto situácie a predložení žiadosti Obci Chminianska Nová Ves.
Za: 7

V Hrabkove 06.05.2020

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Jaroslav Hovančák v.r.
starosta obce

