Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrabušice konaného dňa 26.7.2021
Prítomní: Ing.I.Body, Z.Galisová, , E.Kroščenová, M.Jendrál, Ing. P. Hodák, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, : H.Čujová DiS
Neprítomný: J.Jendrál
K bodu č.1, č.2 Otvorenie, prezentácia poslancov
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných poslancov.
Podľa prezenčnej listiny prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok miestna občianska poriadková služba
6. Havarijný stav kanalizácie požiarnej zbrojnice, úhrada prác a materiálu
7. Záver
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie: H.Čujová DiS, E. Kroščenová
Určenie overovateľov zápisnice: Z.Jendrál, Z. Galisová
Určený zapisovateľ: I. Body
Hlasovanie
Za:Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Jend
rál, Z.Galisová
Neprítomný: - J.Jendrál
K bodu č.3 Schválenie programu
Návrh poslankyne H..Čujovej DiS., na zmenu programu, doplnenie bodu č.7 „preplatenie
nákladov na časopis Občan.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

Schvaľuje
Doplnenie nového bodu programu poslankyňou H.Čujovou DiS.
Preplatenie nákladov za časopis, Občan.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Jendrál,
Z.Galisová
Zdržal sa: Ing.I.Body
Neprítomní: M.Kacvinský, M.Jendrál, J.Jendrál
Schválenie programu vrátane doplnených bodov a zmien
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, Z.Jendrál, Z.Galisová
Neprítomní: M.Kacvinský, M.Jendrál, J.Jendrál

K bodu č.5 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok miestna občianska poriadková
služba.
Bod uviedla starostka obce Jana Skokanová, Obce Hrabušice je v rámci 150 obcí v atlase
rómskych komunít, pokračuje projekt je vyhlásená výzva, je potrebné predložiť uznesenie so
súhlasom zapojiť sa keďže v projekte je spoluúčasť obce, je možnosť opäť zamestnať 4
občanov v občianskej poriadkovej službe ak bude zachovaná doterajšia kvóta
Diskusia k bodu
Poslankyňa Kroščenová, ak bude hliadka nech je časovo rozdelená od rána do druhej a od
druhej do desiatej, aby bol aj večer poriadok.
Starostka obce Jana Skokanová, áno o tom budeme diskutovať pri podpisovaní zmluvy ale
neviem či to ministerstvo povolí
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
1. S predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie
individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické
dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia
MRK, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce, poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby
(MOPS), prostredníctvom výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR:
 Kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1
 Prioritná os: 8 REACT-EU
 Špecifický cieľ: 8.1.1
 Zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach
s prítomnosťou MRK
 Operačný program: Ľudské zdroje
 Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabušice
2. So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu a to 5% z celkových oprávnených
výdavkov
3. So zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, M.Kacvinský,
M.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: J.Jendrál

K bodu č.6 Havarijný stav kanalizácie požiarnej zbrojnice, úhrada prác a materiálu.
Bod uviedla starostka obce Jana Skokanová, bolo nutné rýchlo riešiť havarijný stav, nebilo
možné púšťať vodu keďže vodomer vykazoval odber vody ale voda sa strácala a nevedelo sa
kde, bolo nutné rozobrať aj poškodenú zámkovú dlažbu, máte k dispozícii fotodokumentáciu,
aj ako sú inžinierske siete urobené aj čo sa urobilo, starý a nový stav, približná cena je okolo
6000 €,
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
úhradu prác a materiálu na havarijný stav kanalizácie požiarnej zbrojnice v sume podľa
skutočne vykonaných prác.
Hlasovanie:
Za: - Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, M.Kacvinský,
M.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: - J.Jendrál
K bodu č. 7 Preplatenie nákladov za časopis , Občan, doplnený bod rokovania
poslankyňou H.Čujovou DiS
Bod uviedla poslankyňa Čujová, určite každý z vás dostal časopis občan, radi by sme do konca
roka ešte 2 vydania urobili, náklad na jedno vydanie vyšiel okolo 950 €, rada by som aby sa
schválilo 3000 € na vydanie na tento rok, je to časopis poslancov, zadali sme to lebo ja nemám
čas,
Diskusia k bodu
Poslanec Z.Jendrál, koľko bolo tých výtlačkov.
Starostka obce Jana Skokanová, prečo neboli oslovení všetci poslanci, prečo bolo logo obce
použité bez súhlasu obce
Poslankyňa Čujová, ale boli, oslovení všetci poslanci
Poslanec Body, v prípade schválenia budem odporúčať starostke aby uznesenie nepodpísala,
časopis vznikol bez komunikácie s obcou, bez objednávky od obce, nebol som oslovený,
spoločnosť porušuje nariadenia obce v zmysle že zneužíva neoprávnene logo obce, čím
vzbudzuje dojem, že to je obecný časopis
Poslankyňa Čujová, sme poslanci obce, máme právo používať označenia obce, časopis sme
schválili pred 3 rokmi, pána Bodyho nepovažujem za poslanca obce, ale za poslanca pani
starostky, preto nebol oslovený.
Poslankyňa Kroščenová, je to dobrá vec, ale aby sa spojila a zapojila aj Obec s poslancami na
článok a aby tam bola aj starostka, nevedela som že sa ide vydávať časopis, nesúhlasím s tým
ak by to bol iba poslanecký časopis.
Poslanec M.Jendrál, dá sa nájsť kompromis, aby si každý povedal názor,
Poslanec Body, každý seriózny časopis ak by mal vychádzať musela by byť stanovená redakčná
rada, mám odozvu že vraj články písala nejaká pani, nie je tam podpis poslancov, kto bude
zodpovedať za slová ktoré tam odznejú, možno aj nepravdivé, vydávanie časopisu podlieha
nejakým pravidlám, ak to majú byť pravidlá pani Čujovej, pána Hodáka, pána Kacvinského tak
to by bol Váš časopis.
Poslanec Hodák, tak ukázali sme vám ako by to mohlo vyzerať, tak by sme Vás chceli osloviť.

Poslanec Z.Jendrál, doteraz ste nás neoslovili, nevedeli sme všetci o tom.
Starostka obce Jana Skokanová, niekedy v obci noviny vychádzali a na podnet poslanca
v starom zastupiteľstve sa museli zrušiť, spolupracoval s nami pri vydávaní novín pán učiteľ Š.
a spolupracovala s nami aj pani N., ak by mali vychádzať noviny v obci časopis by musel byť
zaregistrovaný a určená periodicita, oslovení dodávatelia, nemám nič proti tomu, noviny tu už
boli, vydávali sme ich, v takto ako vyšli prejavujeme vôľu len istých poslancov a nie všetkých
poslancov, ani nie vedenia obce, je to neseriózne voči ostatným poslancom.
Poslanec Marián Jendrál, vydávanie časopisu nie je zlá vec, ak to má byť časopis poslancov tak
každý poslanec by mal mať právo tam napísať svoj článok pod ktorý sa podpíše a bude zaňho
zodpovedať, aj starostka obce by mala byť oboznámená.
Poslanec Hodák, ku každému sme sa vyjadrovali s úctou, nikoho sme neurážali, chceli sme
ponúknuť priestor aj pre Vás, bolo to prvé číslo, je to na vás
Poslanec Kacvinský, je to prvý nástrel, oslovili sme jedného, ten nemôže, ten nemôže,
Poslankyňa Čujová, máme facebookovú stránku obec Hrabušice, Čujová je zablokovaná už 4
rok, Čujovú môžete ohovárať na stránke, ohovára sa v kuse,
Návrh na uznesenie poslankyne Čujovej
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
navrhuje
zorganizovanie pracovného stretnutia k danému bodu
Hlasovanie:
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, M.Kacvinský, M.Jendrál,
Z.Jendrál
Nehlasoval: Ing.I.Body
Neprítomný: J.Jendrál
Záver:
Zasadnutie Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice ukončila predsedajúca 10.45 hod.
Overovatelia zápisnice: Z.Jendrál, Z. Galisová
Zapísal: I.Body
Zvukový záznam Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice zverejnený na www.hrabusice.sk
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

