Zápisnica z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Hrabovke
konaného dňa 15.februára 2022 o 17.00 hod.
Prítomní: Eva Mráziková, starostka obce
Poslanci: Lukáš Hamaj, Ing. Peter Hladký, Róbert Chmelina, Zdenko Vrzala
Michal Jakab
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Katarína Orságová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
Úprava rozpočtu k 30.12.2021
Informácia k aktuálnemu stavu kolaudácie vodovodu
Informácia k aktuálnemu stavu kanalizácie - RVSVV
Oprava ciest v k.ú. Hrabovka
Informácia k separovanému odpadu v obci Hrabovka
Parkovanie na Fraštáku
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Eva Mráziková,
ktorá predložila prítomným poslancom návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Poslanci schválili program rokovania bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila overovateľov zápisnice: Michal Jakab, Zdenko Vrzala
Zapisovateľka: Mgr. Janka Štefánková, pracovníčka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje overovateľov a zapisovateľku.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za:5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
Kontrolórka obce Ing. Orságová predložila na rokovanie OcZ návrh Plánu kontrolnej činnosti
HK na I. polrok 2022. Zároveň predniesla kontrolu plnenia uznesení z posledného rokovania
OcZdňa 14.12.2021, pričom konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Následne poslanci
hlasovaním schválili predložený Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Úprava rozpočtu k 30.12.2021
Starostka obce dala slovo ekonómke Mgr. Štefánkovej, ktorá informovala prítomných
poslancov o úpravách rozpočtu k 30.12.2021. Ide hlavne o úpravu príjmovej a výdavkovej časti
na havarijnú opravu vodovodu z rezervného fondu vo výške 2630 €, úpravu príjmovej časti
o skutočne prijatú dotáciu na územný plán obce Hrabovka a jej následné čerpanie a drobné
úpravy medzi položkami vo výdavkovej časti na základe skutočného čerpania rozpočtu.
Predloženú úpravu rozpočtu poslanci schválili bez pripomienok.

Hlasovanie:
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Informácia k aktuálnemu stavu kolaudácie vodovodu
Starostka informovala o stave výkupu pozemkov v I. a II. ochrannom pásme vodovodu. Druhé
ochranné pásmo je takmer vysporiadané, I. ochranné pásmo pristupujeme k riešeniu súdnou
cestou - návrh na vyvlastnenie.
Ďalej informovala poslancov o priebehu súdneho sporu - podanie od p. Ližičiara na odstránenie
budovy ČS-súd podanie zamietol- je predpoklad, že sa pán Ližičiar ešte odvolá.
K podaniu kolaudácie bude potrebné posunúť oplotenie čerpacej stanice podľa skutočnosti ako
je dané I. ochranné pásmo, nakoľko v I. ochrannom pásme sa nesmie sadiť a je preto potrebná
ochrana prameňa vody. Ďalej informovala o potrebe dokončiť opravu výtlačného radu a ďalšie
drobné úniky v obci. K tomu je potrebné na čerpacej stanici a vodojeme namontovať merač
výšky hladiny a spotreby vody, ktorý by napomáhal pri identifikácii poruchy na vodovode.
Všetko je možné však realizovať len z vlastných zdrojov, nakoľko vodovod nie je skolaudovaný
a nie je možné preto vstupovať do projektov a výziev cez ministerstvo alebo fondy EÚ.
Začiatkom roka prišli prvé zálohové faktúry za odber elektrickej energie, pričom je vysoký
nárast cca o 200 %. Pokiaľ sa niečo v priebehu roka nezmení, všetky tieto náklady bude
potrebné premietnuť koncom roka do ceny vody. V súvislosti s nárastom cien elektrickej
energie treba upriamiť pozornosť aj na osvetlenie, ktoré je tiež veľkou položkou v čerpaní, bude
potrebné optimalizovať aj rozvod verejného osvetlenia. K prístupovej ceste do Mlyna podala
starostka informácie – táto prístupová cesta je zameraná a vypracováva sa k nej znalecký
posudok na zriadenie vecného bremena, nájomnej zmluvy alebo k vykúpeniu, nakoľko zo
strany vlastníkov prichádzajú neustále námietky, sťažnosti k prístupu do Mlyna zo strany
vlastníkov. Naopak zo strany obyvateľov časti Mlyn sú opakovane žiadosti o opravu a čistenie
tejto prístupovej cesty, ktorá nie je dosiaľ vysporiadaná. Po krátkej diskusii k téme vodovodu
starostka dala hlasovať :
- k montáži merača hladiny a spotreby vody na vodojeme a ČS- Poslanec Hamaj - doteraz
obdržané cenové ponuky sú vrátane montáže?- Starostka odpovedala, že áno. Poslanec Hladký
navrhol predložiť na rokovanie OcZ 3 cenové ponuky a až potom dať hlasovať o realizácii.
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
- k zameraniu a posunutiu oplotenia čerpacej stanice na základe skutočnosti I. ochranného
pásma vodného zdroja v časti Mlyn.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Informácia k aktuálnemu stavu kanalizácie - RVSVV
Starostka informovala poslancov o tom, že v súčasnej dobe RVS Vlára-Váh, ktorej sme členom
pomôže prepracovať pôvodný projekt , ktorý bol ešte z roku 2006 a 2010 na súčasné
podmienky. Predbežný rozpočet vo výške 3 300 000 € neumožňuje jeho realizáciu obci
Hrabovka, nakoľko spolúčasť sa vyžaduje vo výške 5-10 %, čo obec nemôže sama financovať.
Preto je potrebné čakať na výzvu a podať žiadosť prostredníctvom buď RVS Vlára-Váh, bolo
oslovené aj mesto Trenčín a prípadne aj prostredníctvom TVK. Taktiež v rámci aktualizácie
projektu bude potrebné obnoviť aj doteraz platné stavebné povolenie. Ing. Hladký menia sa aj
parametre projektu? Starostka odpovedala, že sa len prepočítava pôvodný projektovaný stav na
pomery v tomto čase. V krátkej diskusii si ozrejmili poslanci niektoré fakty, ktoré im neboli
jasné, najmä čo sa týka rozvoja obce v náväznosti na projekt kanalizácie. Poslanec Hladký sa

spýtal, či do tohto projektu budú zahrnuté aj nové ulice, či sa s týmto počíta. Starostka mu
odpovedala, že nie, nakoľko neprebehla úprava pozemkov a nevieme dnes povedať, kde budú
otvorené nové ulice.
7. Oprava ciest v k. ú. Hrabovka
Starostka informovala o nevyhnutnej oprave cesty okolo p. Belku, kde sa prepadla cesta
z dôvodu popraskaných odvodových rúr a bola potrebná oprava tohto úseku. Následne
informovala o potrebe realizácie opravy a odvodnenia aj v časti Kúty a pri cintoríne, nakoľko
voda z týchto častí ide na hlavnú cestu, ktorá je v Správe ciest TSK, avšak toto nesmie byť.
Problém je však v tom, že nie všetky pozemky sú v majetku obce. Poslanec Chmelina - navrhol
urobiť len tie časti, ktoré sú obecným majetkom. Starostka doplnila, že osloví a požiada
o pomoc aj Správu ciest - aspoň v tých častiach, ktoré sú majetkom TSK. Poslanec Chmelina
požiadal v rámci týchto opráv o možnosť strhnúť zanesenú krajnicu smerom k družstvu.
Starostka po krátkej rozprave požiadala poslancov o odsúhlasenie realizácie opravy miestnej
komunikácie v časti Kúty a pri cintoríne.
Poslanci hlasovaním schválili predmetné opravy.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Informácia k separovanému odpadu v obci Hrabovka
Starostka informovala o rokovaniach, ktoré prebehli s Marius Pedersenom, nakoľko sa mení
sadzba za skládkovanie a vývoz odpadov. Vzhľadom na nárast nákladov bude koncom roka
potrebné prehodnotiť výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre domácnosti. Od
1.1.2023, na základe zmeny zákona, každá domácnosť obdrží kontajner na papier. K tejto
informácii podal doplňujúce údaje aj poslanec Ing. Hladký, ktorý je zástupcom Marius Pedersen
vysvetlil zmeny, ktoré by mali nastať od budúceho roka, že náklady na základe zmien v zákone
budú len narastať. Starostka tiež apelovala, že nie je potrebný vývoz 2x do mesiaca. Viacero
domácností vykladá poloprázdne kontajnery. Toto bude zrejme ešte potrebné prehodnotiť a
vyrokovať s vývozcom Marius Pedersenom. Poslanec Chmelina - som za optimalizáciu
vývozov. Z radov prítomných občanov zaznel názor, že sú aj domácnosti, ktorým by dlhšia
frekvencia nevyhovovala, najmä tam, kde sú malé deti. Starostka informovala aj o možnosti
vrecovaného vývozu alebo vývozu na základe skutočnosti - na základe čipov, čo funguje už
v niektorých obciach. K tomu treba urobiť prieskum, čo to obnáša. Po krátkej diskusii
k problému separovania a vývozu odpadov starostka bod ukončila.
9. Parkovanie na Fraštáku
Starostka zaradila tento bod na základe žiadosti a sťažnosti pána Hatlasa, obyvateľa časti
Frašták, ktorý opakovane vyjadril svoju nespokojnosť s parkovaním v tejto časti obce.
Starostka vyzvala poslancov, aby predniesli svoje návrhy na riešenie tento situácie. Zdôraznila,
že tu neide o riešenie osobného susedského sporu, ale o potrebu riešiť parkovanie nielen v časti
Frašták, ale aj na ostatných plochách miestnych komunikácii v obci Hrabovka. Všetky
prístupové komunikácie musia byť voľné a prístupné počas odhŕňania snehu, záchranným
zložkám t.j. zdravotníci a hasiči, čo však v súčasnej dobe vôbec nie je dodržané. Pred mnohými
rodinnými domami parkuje viacero vozidiel, čo robí problém. Počas tohto bodu prišiel aj pán
Hatlas, ktorý sa osobne vyjadril k svojej sťažnosti. S problémom oslovil a požiadal o pomoc
a vyjadrenie PZ-ODI Trenčín, ktorý zaslal svoje vyjadrenie aj na obec Hrabovka. Toto bolo
vyvesené a zverejnené aj na vývesnej tabuli obce Hrabovka. K problému nastala krátka
diskusia. Starostka na základe toho navrhla, aby všetci občania Hrabovky boli oslovení

a v lehote 3 mesiacov, aby si každý vyriešil parkovanie svojich vozidiel na svojom pozemku.
Po tomto termíne bude požiadaný o súčinnosť Policajný zbor v Trenčíne, ktorý osadí dopravnú
značku a následne bude môcť pokutovať nepovolené parkovanie. O tomto návrhu dala starostka
hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Na základe výsledku tohto hlasovania prepukla búrlivá diskusia aj z radov občanov, ktorí
vyjadrili svoju nespokojnosť s hlasovaním poslancov. Starostka uzavrela tento bod
konštatovaním, že aj napriek nesúhlasu poslancov bude postupovať tak, že osloví občanov, dá
im lehotu na úpravu svojho parkovania a následne bude spolupracovať s PZ-ODI Trenčín. Toto
opatrenie sa bude týkať všetkých častí obce Hrabovka, nie len časti Frašták.
10. Diskusia
- IBV Skalka n/V-starostka informovala, že na úradnej tabuli obce Hrabovka bol vyvesený
zámer IBV v Skalke n/V, ku ktorému sa mohli vyjadriť všetci občania obce Hrabovka. Obec
podala pripomienky k predmetnému zámeru najmä čo sa týka ochrany vodného zdroja, ktorý
je v blízkosti zamýšľanej výstavby, zároveň vyjadrenie k tomu, že obec nemôže túto časť
z kapacitných dôvodov napojiť na náš vodný zdroj. Z radov občanov p. Plško pripomienkoval
k tejto téme aj problém zvedenia povrchových vôd - dala k tomu stanovisko obec?. Starostka
odpovedala, že aj toto bolo prerokované na ústnom konaní dňa 26.1.2022 a kompletné znenie
všetkých námietok a stanovisko OÚ Trenčín zverejní na obecnej stránke obce. Pánovi Plškovi
pripomenula, že kto mal nejaké námietky mohol ich v príslušnom časovom limite podať.
-p. Čulen - vyjadril sa k téme parkovania, súhlasí s p. Hatlasom, časť Frašták je oddychová zóna
najmä pre mladé mamičky, ktoré sa tu prechádzajú s kočíkmi a aj oni majú problém tadiaľ
chodiť, je to dobrý nápad, bolo by dobré, aby sa zlikvidovali autá z obecných pozemkov.
Starostka opakovane zdôraznila, že toto je problém všetkých častí obce nielen Fraštáku, aby
nebol nik diskriminovaný a pokúsi sa to riešiť už navrhnutým spôsobom.
-p. Čulen - ešte k vývozu komunálneho odpadu, ak sa zvýši poplatok bude obec menej doplácať
z rozpočtu a bude mať viac financií na riešenie iných potrebných nákladov, p. Čulenová
podotkla, že zníženie frekvencie vývozov budú cítiť hlavne mladé rodiny, ktoré majú viac
odpadu - pri niektorých nádobách sú aj vrecia a tašky najmä tam, kde sú malé deti. K frekvencii
a platbe dal vysvetlenie poslanec Hladký, starostka podotkla, že optimálne by bolo vážiť každej
domácnosti presné množstvo vyprodukovaného odpadu.
- poslanec Hamaj - otázka k sťažnosti ohľadom čiernej stavby - starostka odpovedala na riešenie
sťažnosti - táto stavba je v riešení od r.2018 a bohužiaľ kupujúci, ktorý sťažnosť poslal, sa mal
o stave na predmetnej nehnuteľnosti informovať ešte pred kúpou, nakoľko už v tom čase bežalo
správne konanie zo strany obce k realizácii nepovolených stavebných prác.

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke

Uznesenie č. 1-7
zo zasadnutia OZ v Hrabovke dňa 15.2.2022
K bodu: Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke s c h v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva .
V Hrabovke, 15.02.2022
Eva Mráziková
starostka obce
K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke s c h v a ľ u j e overovateľov Michal Jakab a Zdenko
Vrzala a zapisovateľku pracovníčku OcÚ Mgr. Janku Štefánkovú.
V Hrabovke, 15.02.2022
Eva Mráziková
starostka obce
K bodu: Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022.
V Hrabovke, 15.02.2022

Eva Mráziková
starostka obce
K bodu: Úprava rozpočtu k 30.12.2021

Uznesenie č. 4/2022
Obecného zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje rozpočtové opatrenie s úpravou rozpočtu
k 30.12.2021.
V Hrabovke, 15.02.2022
Eva Mráziková
starostka obce

K bodu: Informácia k aktuálnemu stavu kolaudácie vodovodu
Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje zameranie a posunutie oplotenia čerpacej stanice
na základe skutočnosti I. ochranného pásma vodného zdroja v časti Mlyn.
V Hrabovke, 15.2.2022

Eva Mráziková
starostka obce
K bodu: Oprava ciest v k. ú. Hrabovka
Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje realizáciu opráv miestnych komunikácií v časti
Kúty a pri cintoríne, ktoré budú realizované na obecných pozemkoch.
V Hrabovke, 15.2.2022
Eva Mráziková
starostka obce
K bodu: Parkovanie na Fraštáku
Uznesenie č.7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke neschválilo predložený návrh starostky, aby všetci občania
Hrabovky boli oslovení a v lehote 3 mesiacov, aby si každý vyriešil parkovanie svojich vozidiel
na svojom pozemku. Po tomto termíne bude požiadaný o súčinnosť Policajný zbor v Trenčíne,
ktorý osadí dopravnú značku a následne bude môcť pokutovať nepovolené parkovanie.
V Hrabovke, 15.2.2022
Eva Mráziková
starostka obce

Výpis z hlasovania poslancov OZ:
Číslo
1/2022
2/2022
3/2022
4/2022
5/2022
6/2022
7/2022

Hamaj

Vysvetlivky:

I - za
X - proti

Overovatelia:
Michal Jakab
Zdenko Vrzala
Zapísala:
Mgr. Janka Štefánková
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O – zdržal sa
N - neprítomní
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Eva Mráziková
starostka obce

