Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 15.3.2021
Prítomní: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál
Ďalší prítomný : Ing.L.Budzák – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnení: E.Kroščenová, Z.Jendrál
Zasadnutie otvoril a viedol Ing.I.Body zástupca starostky z dôvodu choroby starostky obce. Privítal
prítomných a skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, prítomných 7 poslancov.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Otvorenie
Prezentácia poslancov
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Určenie overovateľov zápisnice
Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom Spišská Nová Ves o uzatvorení
prevádzky modulovej Materskej školy, návrh na zastrešenie strechy modulovej Materskej školy
sedlovou strechou.
Záver

Za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová,M. Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál
K bodu č.3
Názov bodu: Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Návrh na uznesenie OZ
Schvaľuje
Program zasadnutia OZ z 15.3.2021
Hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová,M. Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,
M.Jendrál
Poslanecký návrh M. Kacvinský
č. 6/ Riešenie situácie s odtokom dažďovej vody po vybudovaní chodníka pre peších na ulici
Hlavnej205/23 v smere na Mýto, oprava odpojeného káblového rozvodu rozhlasu v oblasti ulice
Hlavná 593 v smere na Mýto.
Hlasovanie :
za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová,M. Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál
zdržal sa : Ing.I.Body
Poslanecký návrh M. Kacvinský
7/ Riešenie finančnej situácie v obecnej obchodnej spoločnosti Autocamping Podlesok s.r.o,
Podlesok 573, 05315 Hrabušice.
Za: H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský
Zdržal sa : Ing.I. Body, Z. Galisová
Poslanecký návrh M. Kacvinský
8/ Prehlásenie o vzdaní sa vyplatenia odmien za výkon funkcie konateľa obecnej obchodnej
spoločnosti Autocamping Podlesok s.r.o , Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice.
Za: H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský
Proti : Ing. I.Body
Zdržala sa Z.Galisová

K bodu 3
Schválenie programu vrátane doplnených bodov a zmien.
Návrh na uznesenie
OZ Obce Hrabušice
schvaľuje program vrátane doplnených bodov a zmien.
hlasovanie za: H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský
proti : Ing. I.Body
zdržala sa : Z.Galisová
K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov

Komisie
Schválenie návrhovej komisie: M. Kacvinský, J.Jendrál
Určenie overovateľov zápisnice: Z.Galisová, Ing.P.Hodák
určená zapisovateľka : A. Kapsdorferová
hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P.Hodák ,
M.Jendrál

K bodu č.5.
Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom Spišská Nová Ves
o uzatvorení prevádzky modulovej Materskej školy, návrh na zastrešenie strechy modulovej
Materskej školy sedlovou strechou.
Informoval predsedajúci Ing. I.Body . Dňa 3.3.2021 bol vykonaný štátny zdravotný dohľad. 5.3.2021
RÚVZ vydal uznesennie , ktorým nariadil uzatvorenie uzatvoriť priestory MŠ.
J.Jendrál – z akej položky sa odoberie suma na prekrytie strechy?
Ing. I.Body – v rozpočte je suma 72.000 €, ktorá sa vyčlení na strechu. Zo sumy 15.000 € sa vyčerpalo
cca 2000 €.
Ing.P.Hodák -V akom rozsahu sa vyčerpali fin. prostriedky zo septembra ?
H.Čujová DiS. – obec má len jednu možnosť riešenia? Predložila návrh hydroizolácie 13.866 €,
hydroizolácia 3 cm – 17.853 , 18.503 – 5 cm hydroizolácia. Zasadla stavebná komisia - 18.503 €
rozhodla .
Pozmeňujúci písomný návrh poslankyne H. Čujovej DiS.
OZ obce Hrabušice
Berie na vedomie
a/ opatrenie, nariadenie RÚVZ so sídlom Sp.Nová Ves o uzatvorení prevádzky Elokované pracovisko
– Materská škola (kontajnerová modulová materská škola z dôvodu pretrvávania havarijného stavu,
opatrenie uložené 5.3.2021 na základe kontroly 3.3.2021.
b/ Navrhované riešenia riaditeľky Základnej školy s Materskou školou o provizórnom otvorení ďalšej
triedy materskej školy v priestoroch základnej školy.
schvaľuje
v rozpočte obce vyčlenenie finančných prostriedkov na
a/ odstránenie havarijného stavu strechy modulovej Materskej školy a to hydroizoláciou plochej
strechy so zateplením 50 mm vo výške 20.000 €.
b/ odstránenie závad havarijného stavu MŠ na podlahách a strope svojpomocne vo výške 10.000 €.
hlasovanie: za H.Čujová DiS., J.Jendrál, M. Kacvinský, Ing.P. Hodák, M.Jendrál
zdržali sa : Ing.I. Body , Z. Galisová
Ing. P.Hodák- z ktorých položiek rozpočtu sa vyčlenia financie?
V rozpočte bolo vyčlenených 20.000 € školské peniaze. V záverečnom účte bolo 71.000 € .
M. Kacvinský – robia sa izolácie na rovné strechy. Na každých 50m2 bude odvetrávací komín.
Oslovená firma má dobré recenzie. Stropy nie sú všade poškodené. Kontajnery nie sú osadené pevne.
Práce by sa dalo urobiť so zamestnancami ATC Podlesok.

p. Jendrál – poslanecky návrh vyčleniť z položky, ktorú prezentovala ekonómka obce priamo vo
výške 20.000 € .
Ing.P.Hodák – zaslal sa list na ministerstvo ohľadom kontajnerovej škôlky?
M.Kacvinský – prišla už odpoveď ?
Doplňujúci návrh poslanca J.Jendrála.
OZ obce Hrabušice
schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 20.000 € z položky, ktorú prezentovala
ekonómka obce priamo na zasadnutí OZ.
hlasovanie: J.Jendrál, Kacvinský, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, M.Jendrál
zdržal sa : Ing.I.Body, Z.Galisová
Bod č. 6
Doplnený bod rokovania M.Kacvinského.
Riešenie situácie s odtokom dažďovej vody po vybudovaní chodníka pre peších na ulici Hlavnej
205/23 v smere na Mýto , oprava odpojeného káblového rozvodu rozhlasu v oblasti ulice Hlavná
593 v smere na Mýto.
Vysvetlil poslanec M.Kacvinský. Doporučil využiť požiarné auto. Rigoly si občania vyčistia. Voda
stojí na jednom mieste. Jedná sa o úsek 100 m. Poškodený je rozhlas a kábel je v priekope vyše roka.
Ing.I.Body- obec sleduje rigoly, objednávka na zapojenie kábla rozhlasu odišla.
H.Čujová DiS. – pri vytopení kto bude zodpovedný ?
J.Jendrál – zavolať hasičské auto a odstrániť nedostatky.
Ing. P.Hodák – tiež doporučil odstrániť vzniknuté nedostatky.
Odišla p. Z.Galisová 9,08
Návrh na uznesenie
OZ
Schvaľuje
Odstránenie nedostatkov pri riešení situácie s odtokom dažďovej vody po vybudovaní chodníka pre
peších na ulici Hlavnej 205/23 v smere na Mýto a opravu odpojeného káblového rozvodu rozhlasu
v oblasti ulice Hlavná 593 v smere na Mýto z finančných prostriedkov rozpočtu obce z položky –
Údržba miestneho rozhlasu bežné opravy a poločka ver.priestranstiev – kosenie, údržba kosačiek,
rigoly.
Hlasovanie za: H. Čujová, M.Kacvinský,Ing.P. Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržal sa: Ing.I. Body
Neprítomná: Z.Galisová.
Bod č. 7
Riešenie finančnej situácie v obecnej obchodnej spoločnosti ATC Podlesok s.r.o. Podlesok 573,
Poslanecký návrh p. M.Kacvinského.
Správu o stave v spoločnosti predniesol M. Kacvinský.
Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav požiadal z postu konateľa obchodnej spoločnosti o riešenie
vzniknutej krízovej situácie. Požiadal vo svojej správe o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky
z rozpočtu obce Hrabušice za účelom pokrytia nákladov vyčíslených vo výške 30.000 €.
Ing.I.Body – prečítal list štatutára o stave v spoločnosti.
Diskusia:
M.Kacvinský – udržanie zamestnanosti je potrebné. Kúpelne sú v dezolátnom stave. Podporil to aj
poslanec J.Jendrál
M.Jendrál - vyzdvihol prácu p. Kacvinského na Podlesku. Personál počas zimy vykonáva údržbu.
Ing. P.Hodák – robí sa údržba v prevádzkach. Poprosil poslancov aby sa prišli pozrieť.
H.Čujová DiS. – odkiaľ bývalá konateľka brala fin. prostriedky v minulosti?
Návrh na uznesenie
OZ obce Hrabušice
Schvaľuje návratnú finančnú požičku z rozpočtu obce Hrabušice pre obecnú obchodnú spoločnosť
s ručením obmedzením ATC Podlesok s.r.o so sídlom Podlesok 573
Za : M.Kacvinský, J.Jendrál, M.Jendrál, H.Čujová, Ing.P Hodák
Proti : Ing. I.Body

Neprítomná : Z.Galisová
Bod č. 8
Prehlásenie o vzdaní sa vyplatenia odmien za výkon funkcie konateľa obecnej spoločnosti
Autocamping Podlesok s.r.o, Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice.
Doplnený bod programu, poslanecký návrh M.Kacvinského.
Ing.P. Hodák – poďakoval konateľovi za prácu
H. Čujová DiS.– taktiež poďakovala za prácu
Návrh na uznesenie
OZ obce Hrabušice
berie na vedomie – prehlásenie konateľa Marcela Kacvinského vo veci vzdania sa mesačných odmien
za výkon funkcie konateľ obecnej obchodnej spoločnosti Autocamping Podlesok s.r.o so sídlom
Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice, IČO : 47615010, ktorej jediným spoločníkom je Obec Hrabušice
na základe priloženého prehlásenia, ktoré bude tvoriť prílohu tohto uznesenia.
Za : M.Kacvinský, J.Jendrál, M.Jendrál, H.Čujová DiS., Ing.P Hodák
Proti : Ing. I. Body
neprítomná : Z.Galisová
Ing. P.Hodák – kedy sa začnú vyplácať dotácie? Komisia nerozhodla o prerozdelení dotácií. Žiadosti
sa neposúvajú do komisie. Kto skontroloval osvetlenie ?
M.Jendrál- vypadávajú svetla na niektorých uliciach. Svetlá sa nestlmujú.
Záver: Zasadnutie OZ ukončil predsedajúci o 9,41 hod.
Overovatelia zápisnice: Z.Galisová, Ing.P.Hodák
Zapísala : Kapsdorferová
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

PaedDr.Jana Skokanová
starostka obce

