
UZNESENIA   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa  

21.06.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove. 

 

UZN č. 26/2022 - 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. 13 – 25/2022 zo dňa 19.04.2022 

3. Prerokovanie  a schválenie výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 

na dielo: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“ 

4. Prerokovanie a schválenie výšky úverového zaťaženia na financovanie stavebných prác na 

dielo: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“ 

5. Určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie 2022 - 2026 podľa ustanovenia § 11 

ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-

2026 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

7. Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na II. 

polrok r. 2022 

8. Schválenie zámeru priameho predaja podľa dôvodu hodnoty osobitného zreteľa novo- 

vytvorenú p. č. KN-C 677/13 o výmere 18 m², druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 

31/2022 pre p. Mariána Filipáka Hrabkov 194 

9. Prerokovanie odvodnenia pozemku ZŠ s MŠ Hrabkov 159 susediaceho s pozemkami p. 

Márie Krafčíkovej, Hrabkov 157, p. Ing Ľuboslavy Paškovej, Hrabkov 158 a p. Jozefa 

Stahovca, Hrabkov 156 

10.Prerokovanie návrhu vyčistenia regulovanej časti potoka Krížovianka. 

11.Diskusia 

12.Záver 

 

Za: 6                                                                Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 27/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov berie na vedomie informáciu o plnení 

prijatých uznesení č. 13 – 25/2022 zo dňa 19.04.2022, ktoré sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

Za:6                                                                 Proti: 0                                                Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 28/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

      

      A.   berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na 

dielo: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“. Verejného obstarávania sa 

zúčastnili traja uchádzači. Uspela firma Vlastimil Kočiš – STAVEBNÉ PRÁCE 

Šarišské Lužianky 30, 082 32 Kojatice, ktorá ponúkla najnižšiu cenu: 76 113,42 €. 

 

      B.   schvaľuje firmu Vlastimil Kočiš – STAVEBNÉ PRÁCE Šarišské Lužianky 30, 082 32 

Kojatice, ktorá ponúkla najnižšiu cenu: 76 113,42 € za úspešného uchádzača verejného 

obstarávania na zhotoviteľa diela: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“. 

 

      C.  poveruje  starostu obce aby uzatvoril s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 



UZN č. 29/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej 

obce s c h v a ľ u j e prijatie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“)  vo výške 

120 000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 

010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 

„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu 

vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov 

ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou 

a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec 

neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že 

vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa:0 

 

UZN č. 30/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove  schvaľuje použiť Municipálny úver 

Univerzál (ďalej len „úver“)  vo výške 120 000,00 EUR na financovanie: 

- Rozšírenia kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov, 

- Projektovej dokumentácie na stavbu: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“, 

- Výstavby Detského ihriska pre Materskú školu, 

- Nákup interaktívnej tabule pre novovzniknutú triedu v Materskej škole, 

- Rozšírenie triedy pre Školskú družinu v Základnej škole, 

- Odvodnenie pozemkov ZŠ s MŠ Hrabkov, ktoré susedia s pozemkami p. Márie Krafčíkovej, 

Hrabkov 157, p. Ing Ľuboslavy Paškovej, Hrabkov 158 a p. Jozefa Stahovca, Hrabkov 156 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 31/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove určuje podľa § 166 zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 11 ods. 3 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet 7 poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Hrabkov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 32/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu 

obce Hrabkov takto: 100% úväzok. 

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 33/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Plánu kontrolnej 

činnosti Hlavnej kontrolórky obce Hrabkov na II. polrok r. 2022. 

   

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 



 

UZN č. 34/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov návrh zámeru 

priameho predaja podľa dôvodu hodnoty osobitného zreteľa novovytvorenú parcelu. č. KN-C 

677/13 o výmere 18 m² druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 31/2022 pre p. Mariána 

Filipáka, Hrabkov 194 za cenu 15,00 €/m² v podiele 1/1. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený novovytvorený  

pozemok je susedným pozemkom s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho momentálne 

užíva. Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pozemok pre Obec Hrabkov 

nevyužiteľný. 

  

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 35/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

A.   schvaľuje odkúpiť novovytvorenú  parcelu  č. KN-C 571/2 o výmere 4 m² druh 

pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 31/2022 od p. Mariána Filipáka, Hrabkov 194 

za cenu 15,00 €/m², 

 

B.   schvaľuje odkúpiť novovytvorenú  parcelu  č. KN-C 569/5 o výmere 10 m² druh 

pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 31/2022 od p. Róberta Schvarca ,Hrabkov 198  

za cenu 15,00 €/m², 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 36/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje odvodnenie pozemkov ZŠ 

s MŠ Hrabkov 159 č. p. KN-C 488/1 a KN-C 490 susediace s pozemkami p. Márií Krafčíkovej, 

Hrabkov 157 č. p. KN-C 3, p. Ing Ľuboslavy Paškovej, Hrabkov 158 č. p. KN-C 4, KN-C 5, 

a p. Jozefa Stahovca, Hrabkov 156 č. p. KN-C 11/1. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

UZN č. 37/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov  

 

 A.  berie na vedomie návrh vyčistiť regulovanú časť potoka Krížovianka od p. Jána 

Tobiaša Hrabkov 99 

 

 B.   navrhuje vyzvať správcu potoka Krížovianka o vyčistenie regulovanej časti a o opravu 

zábradlia. V prípade nečinnosti správcu potoka Krížovianka obec pristúpi k čisteniu 

potoka a oprave zábradlia. 

 

Za: 6                                                               Proti: 0                                                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 21.06.2022                 Jaroslav Hovančák 

                                                         starosta obce 


