UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabkove, konaného dňa
12.08.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove.
UZN č. 38/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva v nasledujúcom znení:
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 26 – 37/2022 zo dňa 21.06.2022
3. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obec KN-C 84, KN-C 662/2 a KNC 687/6
4. Prerokovanie postupu prípravných prác pre organizovanie Hrabovského behu dňa
20.08.2022
5. Oboznámenie sa s postupom stavebných prác na diele: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ
v obci Hrabkov“
6. Oboznámenie o podaní žiadosti o NFP ,,WIFI PRE TEBA“
7. Schválenie prevodu vlastníctva podľa osobitného zreteľa pre p. Mariána Filipáka, Hrabkov
194
8. Schválenie úspešného uchádzača na realizáciu zákazky ,,Správa, prevádzka a údržba
verejného osvetlenia obce Hrabkov“
9. Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia obce č. 6/2022
10. Prerokovanie návrhu na úpravu poplatku za návštevu MŠ a ŠKD v obci Hrabkov
11.Diskusia
12.Záver
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 39/2022 - 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. 40/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje požiadať Okresný úrad
odbor životného prostredia v Prešove o pomoc pri urgencii žiadosti zaslanej Štátnym lesom
o vyčistenie potoka Križovianka.
Za: 5

Proti: 1 (V. Schvarc)

Zdržal sa: 0

UZN č. 41/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
A. schvaľuje priamy predaj nehnuteľného majetku obce Hrabkov:
- parcelu č. KN-C 84 o výmere 648 m², druh pozemku záhrada k. ú. Hrabkov,
- parcelu č. KN-C 662/2 o výmere 65 m², druh pozemku ostatná plocha k. ú. Hrabkov
- parcelu č. KN-C 687/6 o výmere 154 m², druh pozemku ostatná plocha k. ú. Hrabkov
žiadateľom:
1. Ing. Arch. Michal Hovančák, Koceľová 9, 900 26 Slovenský Grob
2. JUDr. Paulína Hovančáková, Koceľová 9, 900 26 Slovenský Grob
3. Marián Stoj, Komárany 37, 093 01 Komárany
4. Ing. Zuzana Stoj, Starozagorska 2, 040 23 Košice
za cenu 15,00 €/m² v pôvodnom stave.

Všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra
nehnuteľnosti, vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie pozemkov bude znášať
Obec Hrabkov.
B. poveruje starostu obce aby pripravil vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy, návrhu na
vklad do katastra nehnuteľnosti, vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie
pozemkov.
Za: 5
Proti: 1( J. Krafčík)
Zdržal sa: 0
UZN č. 42/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove berie na vedomie
- informáciu od p. Ing. Mateja Hojnoša, Hrabkov 217 o stave pripravenosti prác pre
organizovanie Hrabovského behu dňa 20.08.2022
- informáciu od starostu obce o zakúpení ocenení pre jednotlivé kategórie,
objednanie Šmýkalky pre deti, návrh na zaobstaranie výčapu TJ Sokol
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:0

UZN č. 43/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove berie na vedomie
- postup stavebných prác na diele: ,,Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“.
- informáciu o tom, že výstavba nového detského ihriska pre MŠ by sa mala zrealizovať
v mesiaci 10/2022 firmou PLAYSYSTEM s.r.o, Rampová 4, 040 01 Košice za cenu
17 196,55 Eur s DPH.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
UZN č. 44/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove berie na vedomie podanie žiadosti
o poskytnutie NFP ,,WIFI PRE TEBA II “ cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra
(MIRRI). Konkrétnym cieľom je zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 45/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
A. schvaľuje prevod vlastníctva majetku Obce Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Chminianska
Nová Ves na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 34/2022 v súlade s § 9a ods.
8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa
osobitného zreteľa nachádzajúci sa v k. ú. Hrabkov, obec Hrabkov, okres Prešov,
konkrétne:
 novovytvorenú parcelu. č. KN-C 677/13 o výmere 18 m², druh pozemku zastavaná
plocha podľa GP č. 31/2022 G1-1080/2022 za cenu 15,00 €/m² v podiele 1/1 Ing.
Mariánovi Filipákovi, Prostějovská 4834/48, 080 01 Prešov
Dôvod hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená novovytvorená parcela č.
KN-C 677/13 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.
B. schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy zo dňa 08.08.2022
C. poveruje starostu obce uzatvorením Kúpnej zmluvy zo dňa 08.08.2022
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 46/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov
V tomto bode starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie úspešného uchádzača na
realizáciu zákazky ,,Správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia obce Hrabkov“.
Verejného obstarávania sa zúčastnili traja uchádzači. Cenovú ponuku ponúkli dvaja uchádzači.
Úspešným uchádzačom sa stala Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91
Košice, ktorá ponúkla najnižšiu cenovú ponuku 94 200,18 Eur bez DPH na celý predmet
zákazky.
Po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú schváliť výsledok verejného
obstarávania na realizáciu zákazky ,,Správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia obce
Hrabkov“ a navrhujú uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní služby verejného osvetlenia obce
Hrabkov s úspešným uchádzačom.
A. berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na realizáciu zákazky: ,,Správa,
prevádzka a údržba verejného osvetlenia obce Hrabkov“. Verejného obstarávania sa
zúčastnili traja uchádzači. Úspešným uchádzačom sa stala Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ktorá ponúkla najnižšiu cenovú ponuku
94 200,18 Eur bez DPH na celý predmet zákazky.
B.

schvaľuje Východoslovenskú distribučnú, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice ako
úspešného uchádzača verejného obstarávania na realizáciu zákazky: ,,Správa, prevádzka
a údržba verejného osvetlenia obce Hrabkov“, ktorá ponúkla najnižšiu cenovú ponuku
94 200,18 Eur bez DPH na celý predmet zákazky.

C. poveruje starostu obce, aby s úspešným uchádzačom uzatvoril zmluvu o dielo.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 47/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje návrh Rozpočtového
opatrenia obce č. 6/2022.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

UZN č. 48/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje vypracovanie návrhu
Dodatku č. 1/2022 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia v obci Hrabkov, v ktorom je na vrhnutá úprava výšky poplatku za pobyt
dieťaťa v materskej škole na 13,00 € mesačne na jedno dieťa, za pobyt žiakov v ŠKD na 4,00
€/ mesačne na žiaka a na 2,00 €/ mesačne na žiaka, ktorých zákonný zástupca je v hmotnej
núdzi.

V Hrabkove 12.08.2022

Jaroslav Hovančák
starosta obce

