
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

05.03.2021 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove. 

 

UZN č. 01/2021 - 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. 49 – 60/2020 zo dňa 11.12.2020 

3.  Prerokovanie žiadosti o miesto kronikárky obce Hrabkov 

4.  Vypísanie výberového konania na kontrolóra/ku obce  

5.  Prerokovanie žiadosti Ing. arch. Michala Hovančáka o odkúpenie nehnuteľného majetku 

obce Hrabkov 

6.  Prerokovanie návrhu možnosti zámeny obecného pozemku a farského pozemku KNE parc. 

č. 63 (miestna komunikácia k ZŠ s MŠ)   

7.  Prerokovanie žiadosti o stanovisko k doplneniu/rekonštrukcii vedenia na telekomunikačnej 

stavbe – vedení miestneho rozhlasu od Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov 

8.   Prerokovanie návrhu na zakúpenia respirátorov FFP2 pre občanov s trvalým pobytom v obci 

9.   Prerokovanie návrhu testovania občanov obce v zriadenej dočasnej MOM na COVID-19 

10. Návrh vývozu kuchynského biologického odpadu z domácnosti v obci Hrabkov 

11. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 hlavnou kontrolórkou obce  

12.  Návrh na prerokovanie žiadosti o podporu výstavby rýchlostnej cesty R4 a aj prebiehajúcej            

petície o jej výstavbe  

13. Diskusia 

14. Záver 

Za: 5                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 02/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení 

prijatých uznesení č. 49 – 60/2020 zo dňa 11.12.2020, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

Za: 5                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 03/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

      A. berie na vedomie žiadosť o ukončení vedenia obecnej kroniky p. Margitou Hovanovou, 

Hrabkov 169, v ktorom menovaná zároveň oznamuje, že zápis za rok 2020 ukončí do 

30.06.2021, a tiež vyslovila poďakovanie za spoluprácu všetkým, ktorí sa zapájali do 

zberu materiálov počas jej činnosti od roku 1979. 

 

      B. schvaľuje odmenu vo výške 1 000.00 Eur a ďakovný list za jej dlhoročnú prácu pri 

vedení kroniky obce Hrabkov. 

 

      C. schvaľuje za kronikárku obce Hrabkov p. Zuzanu Marušákovú, bytom Hrabkov 247 od 

01.01.2021. 

       

      D. ukladá starostovi obce poveriť p. Zuzanu Marušákovú, bytom Hrabkov 247 vedením 

kroniky obce Hrabkov od 01.01.2021.  

Za: 5                                                               Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

 



UZN č. 04/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

       A. berie na vedomie že dňa 30.04.2021 končí funkčné obdobie kontrolórke obce p. Ružene 

Brodovej a je preto potrebné vypísať výberové konanie na kontrolóra-/ku obce. 

 

B. schvaľuje vypísanie výberového konania na Hlavného kontrolóra-/ku obce dňom 

08.03.2021. Uchádzači  zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými 

náležitosťami a prílohami do 08.04.2021 na Obecný úrad, Hrabkov 81, 082 33 

Chminianska Nová Ves v uzatvorenej obálke označenej „Voľba Hlavného kontrolóra, 

neotvárať“ do 15:00 hod. 

 

C. navrhuje voľbu kontrolóra-/ky obce vykonať dňa 30.04.2021.  

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 05/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove 

 

      A. berie na vedomie žiadosť Ing. arch. Michala Hovančáka o odkúpenie nehnuteľného 

majetku obce Hrabkov: 

- pozemok parcela č. KN-C 84 o výmere 648 m2 druh pozemku záhrada k.ú. Hrabkov 

vedený na LV č. 513, 

            - pozemok parcela č. KN-C 666/2 o výmere 65 m2 druh pozemku ostatná plocha k.ú 

Hrabkov vedený na LV č. 513, 

            - pozemok časť parcely č. E- KN 98 o výmere 154 m2 druh pozemku ostatná plocha  

k.ú. Hrabkov vedený na LV 1195 (KN-C 687/6  LV nezaložený) .  

            Žiadosť o odkúpenie predmetných pozemkov menovaný podáva z dôvodu rozšírenia 

vedľajšieho pozemku a stavby mosta k týmto pozemkom. Predmetné pozemky 

v prípade odkúpenia bude využívať na účel realizácie budúcej výstavby. 

 

      B. navrhuje, aby sa na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva rokovalo o zámere 

predaja týchto nehnuteľností, vzhľadom k tomu, že obec sa musí riadiť pri predaji majetku obce 

podľa prijatých „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hrabkov“. 

Za: 5                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 06/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

      A. navrhuje po vyhotovení geometrického plánu a následného rozčlenenia tak, aby p. 

Harničár s manž. a Obec Hrabkov boli vlastníkmi celistvých pozemkov v podiele 1/1 

odpredať svoj podiel  z pozemkov KN-C parc. č. 16 a 17 vedených na LV51 

Rímskokatolíckej farnosti Povýšenia Svätého Kríža Krížovany č. 28, 082 33, 

Krížovany, č. 28.  

 

       B. navrhuje odkúpenie pozemku KN-E parc. č. 63 (miestna komunikácia) od 

Rímskokatolíckej farnosti Povýšenia Svätého Kríža, Krížovany č. 28, 082 33, vzhľadom 

k tomu, že výmery v m2 a druh pozemku na predmetných parcelách týkajúcich sa 

zámeny nie sú rovnaké.  

Za: 4 (Ing. M. Fottová, Ľ. Brodová, J. Karfčík, V.Schvarc)   Proti: 1 (R. Schvarc)                    Zdržal sa: 0                                              

 

UZN č. 07/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh žiadosti o stanovisko 

k doplneniu/rekonštrukcii vedenia na telekomunikačnej stavbe – vedení miestneho rozhlasu od 

Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1,. 080 01 Prešov, v ktorej žiadajú obec ako vlastníka 



telekomunikačnej stavby rozhlasu o súhlas s doplnením telekomunikačného vedenia na tejto 

stavbe. Navrhované riešenie vychádza z požiadaviek obyvateľov o zrýchlenie 

telkomunikačných služieb ktoré nie je možné uspokojiť existujúcou WIFI sieťou firmy Presnet-

profi s.r.o. ani iných operátorov a vyžaduje zriadenie nového optického vedenia. Pre tento účel 

s ohľadom na minimalizovanie zásahov do životného prostredia i zabezpečenia nákladovej 

a časovej primeranosti, navrhujú zriadenie optického vedenia závesným optickým 

mikrokáblom, v trase existujúceho vedenia miestneho rozhlasu a na jeho podporných bodoch 

(stĺpoch, konzolách, strešníkoch), ktoré sú na tento účel vyhovujúce a sú vhodne situované. 

Pričom v prípade potreby sa jednotlivé podporné stĺpy buď vymenia alebo doplnia za nové, 

ktoré budú povrchovo upravené žiarovým zinkom.  

Všetok materiál vrátane stĺpov ako aj úkony súvisiace s výstavbou siete bude financovať firma 

Presnet- profi s.r.o.. 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 08/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zakúpiť respirátory FFP2 pre 

občanov s trvalým pobytom v obci, ktoré budú doručené pre občanov v rámci opatrenia ako 

ochrana proti COVID-19 v počte 3 ks na jedného obyvateľa. 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 09/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

       A. neschvaľuje vytvorenie dočasnej MOM na testovanie COVID-19 za súčasných 

podmienok, kde štát prepláca náklady v sume 5,00 Eur na jeden vykonaný test a všetko závisí 

od počtu testovaných osôb. Je to nehospodárne pre obec vzhľadom k tomu, že momentálne sa 

už testuje čoraz menej osôb. 

 

       B. ukladá starostovi obce  na základe vzájomnej dohody medzi obcami pridružiť sa k inej 

obci a umožniť tak testovanie na COVID-19 našim občanom. 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 10/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

      A. schvaľuje likvidovať biologický rozložiteľný odpad z domácností vo vlastnom 

kompostovisku. V opačnom prípade  sa tento odpad bude z domácností vyvážať, čo 

spôsobí navýšenie nákladov na likvidáciu a premietne sa to do navýšenia poplatku za 

vývoz odpadu v obci. 

 

      B. navrhuje preukázať čestným vyhlásením, že 100 % domácností kompostuje vlastný 

odpad.  

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 11/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov 

 

      A. berie na vedomie žiadosť o podporu výstavby rýchlostnej cesty R4 a prebiehajúcu 

petíciu o jej výstavbe od OZ Náš Prešov Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov. 

 

      B.  konštatuje , že pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie 

rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1 

  



       C. odporúča pokračovať v podpore realizácie stavby rýchlostnej komunikácie R4 na 

území Prešovského samosprávneho kraja.  

 

Za: 5                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 05.03.2021                 Jaroslav Hovančák v.r.

                                              starosta obce 

 


