Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.8.2021
Prítomní: Ing.I.Body, M. Jendrál, E.Kroščenová, Z.Galisová, Čujová DiS, Ing.P.Hodák,
M.Kacvinský
Neprítomní: Z.Jendrál, 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. Rekonštrukcia kontajnerovej Materskej školy Hrabušice
6. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ulica Tomášovská
7. Búracie práce stavby súpisné číslo 101/66 Hrabušice
8. Záver
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
4.01 Návrhovú komisiu: Z.Galisová., E.Kroščenová
Určuje
4.02 Overovateľov zápisnice : M.Jendrál, H.Čujová DiS
Menuje
4.03 zapisovateľa : I.Body
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová, Čujová DiS, Ing.P.Hodák,
Neprítomní: - J.Jendrál, Z.Jendrál, M.Kacvinský
K bodu rokovania č.3 Schválenie programu podľa pozvánky
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program OZ zo dňa 4.8.2021
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová, Čujová DiS, Ing.P.Hodák,
Neprítomní: - J.Jendrál, Z.Jendrál, M.Kacvinský
K bodu č.3 Schválenie programu
Návrh starostky obce Jany Skokanovej na zmenu programu, doplnenie bodu
 č.8 Návrh na doplnenie uznesenia č. 496 zo dňa 26.7.2021, úhrada prác a materiálu na
havarijný stav kanalizácie požiarnej zbrojnice v sume podľa skutočne vykonaných prác.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová, Čujová DiS, Ing.P.Hodák,
Neprítomní: - J.Jendrál, Z.Jendrál, M.Kacvinský

K bodu rokovania č.5 Rekonštrukcia kontajnerovej Materskej školy Hrabušice
Diskusia k bodu
Starostka obce Jana Skokanová, dostali ste podklady k danému bodu otváram diskusiu.
Poslankyňa Helena Čujová, žiadala som aby nám bol dodaný rozpočet, nebol dodaný.
Starostka obce Jana Skokanová, nie je ešte do podpísania zmluvy ukončené verejné
obstarávania, ja môžem dodať iba to čo môžem dodať, keby ste bola na pracovnom stretnutí
tam bola uvedená celková suma, obstaraná suma môže byť iná.
Poslanec Pavol Hodák, pani starostka chcem sa spýtať, termín do 15.10. ste nekomunikovali
s pánom dodávateľom, priorita je otvoriť do začiatku školského roka.
Starostka obce Jana Skokanová, môžete doplniť že apelujeme na čo najrýchlejšie vykonanie
prác vzhľadom k začiatku školského roka.
Poslanec Marcel Kacvinský, nech to urobí čo najskôr
Starostka obce Jana Skokanová, akú vetu tam chcete doplniť
Kontrolór obce Ľudovít Budzák, pán Hodák dodávateľ predpokladám vie čo robí,
technologické postupy sú, asi ťažko príjme nejaký termín do konca mesiaca.
Starostka obce Jana Skokanová, posledná odstúpená firma z verejného obstarávania dávala
termín od 1.júna do 31.júla a možno by sa to ešte pretiahlo neskôr, najmenej 2 mesiace.
Poslankyňa Eva Kroščenová, keby sme to dali do 15.septembra.
Poslanec Pavol Hodák, kto tam bude robiť stavebný dozor.
Starostka obce Jana Skokanová, poslankyňa Čujová idete do toho? Ja Vám tu možnosť dám.
Môžete to prekontrolovať, z času načas, zapíšete do denníka, v rámci obce ako poslankyňa.
Poslankyňa Helena Čujová, mám strašne veľa roboty, netlačte na mňa.
Poslankyňa Kroščenová, ja by som navrhla poslankyňu Čujovú a poslanca Hodáka.
Poslanec Pavol Hodák, nemôžeme pánovi dodávateľovi pomôcť rozobrať podlahu, alebo
neviem?
Poslanec Imrich Body, navrhujem toto uznesenie, obecné zastupiteľstvo odporúča
dodávateľovi odovzdať stavbu do konca 10. mesiac 2021, opravujem do konca 9. mesiaca
2021.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Odporúča
Dodávateľovi odovzdať stavbu do konca septembra 2021.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová,
Zdržal sa: Čujová DiS, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
Neprítomní: - J.Jendrál, Z.Jendrál
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
náležitosti návrhu zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Kontajnerová MŠ Hrabušice rekonštrukcia“ podľa návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
Zdržal sa: Čujová DiS
Neprítomní: Z.Jendrál, J.Jendrál

K bodu č.6 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ulica
Tomášovská
Starostka obce Jana Skokanová, dostali ste podklady k danému bodu otváram diskusiu.
Poslanec Hodák, kde začína a kde končí rekonštrukcia.
Starostka obce Jana Skokanová, po Obchodnú ulicu, chodník aj kanál, ďalej sa nedáva pre
prípad prác na zdravotnom stredisku aby nedošlo k poškodeniu.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
náležitosti návrhu zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská“ podľa návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu
tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, Čujová
DiS
Neprítomní: Z.Jendrál, J.Jendrál
K bodu rokovania č.7 Búracie práce stavby súp. č. 101/66 Hrabušice
Starostka obce Jana Skokanová, dostali ste podklady k danému bodu otváram diskusiu.
Poslankyňa Helena Čujová, mám otázku na pána kontrolóra, je verejné obstarávanie
v poriadku ak bola oslovená jedna firma fiktívna.
Kontrolór obce Ľudovít Budzák, ak máte podozrenie, obracajte sa na orgány ktoré sú v tom
činné, ja vykonávam kontrolu po skončení verejného obstarávania ak o tom poslanci
rozhodnú.
Poslankyňa Helena Čujová, navrhujem k tomuto bodu, keďže bola tam oslovená jedna firma
s dátumom zániku oprávnenia 2019, aby pán kontrolór prekontroloval či postup bol správny.
Starostka obce Jana Skokanová, nebola by s takou osobou podpísaná zmluva.
Poslanec Imrich Body, je to zákazka s nízkou hodnotou, bol vybraný dodávateľ ktorý
predložil ponuku, dodávateľ bol vybraný.
Poslankyňa Helena Čujová, kto bol v komisii.
Starostka obce Jana Skokanová, je to v kompetencii starostky.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
kontrolu verejného obstarávania na búracie práce stavby 101/66
Hlasovanie
Hlasovanie
Za: Čujová DiS
Zdržal sa: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
Neprítomní: Z.Jendrál, J.Jendrál
Poslanec Pavol Hodák, či by sme ešte nepočkali, nevyčlenili nejaké finančné prostriedky aby
sa udržala strecha, aby sme ešte nebúrali, aby sa plechy na streche priskrutkovali,
porozmýšľať ako to urobiť lacnejšie.

Poslanec Imrich Body, bol vypracovaný statický posudok, je havarijný stav, niekto by musel
prevziať zodpovednosť, točíme sa dookola, poslanci obce tlačili obec do toho že budova je
v havarijnom stave, vysťahovali sa pracovníci komunitného centra, budova nie je
v havarijnom stave len pre strechu ale aj pre strop, obec musí konať má statický posudok
o havarijnom stave a máme čakať?
Starostka obce Jana Skokanová, plechy na streche sa už nedajú priskrutkovať, je to zhnité,
nikto tam nechce ísť. Chceme aby boli zamestnaní aj naši občania, ktorí majú dlhy.
Poslanec Marián Jendrál, nie som stavbár, niekto posúdil cenu.
Poslanec Pavol Hodák, urobiť pracovné stretnutie kde sa ukáže rozpočet.
Poslanec Imrich Body, obec bude platiť za skutočne vykonané práce, vidieť rozpočet neviem
či je kompetencia obecného zastupiteľstva vidieť detaily položky rozpočtu pred ukončeným
verejným obstarávaním. Ja budem hlasovať za búracie práce a aby mohol vznikať nový
projekt pre obec.
Poslankyňa Helena Čujová, obec už vyplácala nevykonané práce, vy ste to zatajili, ako
opatrovník ste nám to neoznámil.
Poslanec Imrich Body, bol to názor vyšetrovateľa, pri inom znaleckom posudku by to bolo
možno inak, niekto by mal byť asi stíhaný ak by to bolo tak, nikto stíhaný nie je.
Kontrolór obce Ľudovít Budzák, týmto diskusiám sa dá predísť ak by poslanci dopredu
schválili búracie práce do určenej sumy tak by sa nemohlo stáť aby iná suma mohla byť
zazmluvnená.
Poslanec Marcel Kacvinský, chcel by som podať poslanecký návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Vypísanie nového výberového konania na búracie práce stavby s.č. 101/66 so zverejnením na
obecnej stránke s podmienkou ceny do 100 000 €.
Hlasovanie
Za: Čujová DiS, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
Zdržal sa: Ing.I.Body, M. Jendrál, Z.Galisová, E.Kroščenová
Neprítomní: Z.Jendrál, J.Jendrál
Starostka obce Jana Skokanová, návrh nebol schválený
Poslanec Pavol Hodák, chcem dať poslanecký návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Zvolať pracovné stretnutie kde bude predložený rozpočet a podmienka verejného
obstarávania starého komunitného centra 101/66
Hlasovanie:
Za:
- Čujová DiS, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, M. Jendrál,
Zdržal sa: - Ing.I.Body, E.Kroščenová, Z.Galisová
Neprítomní: - Z.Jendrál, J.Jendrál
Starostka obce Jana Skokanová, prehlasujem že nebudem zodpovedať za úrazy, ktoré
vzniknú, vieme o havarijnom stave.

Starostka Jana Skokanová, návrh obce
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
náležitosti návrhu zmluvy o dielo na vykonanie stavby „Búracie práce stavby súp. č. 101/66
Hrabušice“
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, E.Kroščenová, Z.Galisová, M. Jendrál
Zdržal sa: - Čujová DiS, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
Neprítomní: - Z.Jendrál, J.Jendrál
K doplnenému bodu rokovania č.8 Návrh na doplnenie uznesenia č. 496 zo dňa
26.7.2021, úhrada prác a materiálu na havarijný stav kanalizácie požiarnej zbrojnice
v sume podľa skutočne vykonaných prác.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
doplnenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice č. 496/2021 zo dňa 26.7.2021
takto:
Za text Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje úhradu prác a materiálu na havarijný
stav kanalizácie požiarnej zbrojnice v sume podľa skutočne vykonaných prác
sa dopĺňa text:
z rezervného fondu vo výške 5 420,00 EUR.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, M. Jendrál, Z.Galisová,
Neprítomní: - Z.Jendrál, J.Jendrál, Čujová DiS
Záver:
Zasadnutie OZ ukončila starostka obce Jana Skokanová 16.00 hod.
Overovatelia zápisnice: M.Jendrál, H.Čujová DiS
Zapísal : I.Body
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

PaedDr.Jana Skokanová
starostka obce

