Uznesenie č. 586/2/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022

K bodu rokovania č.4
Názov materiálu : Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov

Uznesenie č. 586/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
4.01 Návrhovú komisiu: Ing.I.Body, E.Kroščenová
Určuje
4.02 Overovateľov zápisnice : M.Jendrál, Z.Galisová
Menuje
zapisovateľku : A.Kapsdorferová

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál,
M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomný: - Ing.P.Hodák

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 587/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022

K bodu rokovania č.3
Názov materiálu: Schválenie programu

Uznesenie č. 587/2/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
Schvaľuje
Návrh programu zasadnutia OZ z 27.2.2022.

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál,
M.Jendrál, M.Kacvinský , Z.Jendrál
Neprítomný: - Ing.P.Hodák

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 588/2/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.3

Názov materiálu : Schválenie programu

Uznesenie č. 588/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Doplnenie nového bodu č. 18.1 starostkou obce
Návrh zámeru na predaj časti pozemkov KN-C č. 55/1, parc.č. 65/2 - Marta Kostolníková,
Hrabušice
za:
Ing.I.Body, E.Kroščenová, J.Jendrál, M Jendrál, Z.Galisová , M.Kacvinský, Z.Jendrál
zdržal sa : H.Čujová DiS,
neprítomný: Ing.P.Hodák
Doplnenie nového bodu č. 18.2 starostkou obce
Návrh zámeru na odpredaj časti pozemkov KN-C parc. č. 55/1, 57/2- Miroslav Hodák ,Hrabušice
za:
Ing.I.Body, E.Kroščenová, J.Jendrál, M Jendrál, Z.Galisová , M.Kacvinský, Z.Jendrál
zdržal sa : H.Čujová DiS,
neprítomný: Ing.P.Hodák
Doplnenie nového bodu č. 4.1 poslancom M.Kacvinským
Návrh pomoci pre utečencov z Ukrajiny
za: H.Čujová DiS., M.Kacvinský, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Galisová, Z.Jendrál
zdržal sa : Ing.I.Body
neprítomný: Ing.P.Hodák
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 589/2/2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022

K bodu rokovania č.3
Názov materiálu : Schválenie programu vrátane doplnených bodov a zmien

Uznesenie č. 589/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program vrátane doplnených bodov a zmien.

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál,
M.Jendrál, M.Kacvinský , Z.Jendrál
Neprítomný: - Ing.P.Hodák

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 590/2//2022 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022

K bodu rokovania č.4.1
Názov materiálu : Návrh pomoci pre utečencov z Ukrajiny

Poslanecký návrh J.Jendrál

Uznesenie č. 590/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Vytvorenie položky v rozpočte obce do 5.000 € na pomoc pre utečencov z Ukrajiny na nákup materiálu.

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 591/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.5

Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia č.555/2021 zo dňa 8.12.2021 - návrh na
zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej
infraštruktúry (pozemné komunikácie) OPLZ-PO6-SC611-2021-2,
prioritná os 6. technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít

Uznesenie č. 591/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje

zmenu uznesenia č.555/2021 zo dňa 8.12.2021 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„REKONŠTRUKCIA ULICE LETNÁ V HRABUŠICIACH“ realizovaného v rámci
výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce,
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5%,
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 592/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu č.6

Názov materiálu: Návrh na výstavbu zariadenia sociálnych služieb zariadenia pre
seniorov, vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu
podmienok ŠFRB

Uznesenie č. 592/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
I.

II.

zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb zariadenia pre seniorov a súvisiacej
technickej vybavenosti s využitím pozemku vo vlastníctve obce KN C parc.č. 900/1
o výmere 1092 m2 zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcom sa na Hlavnej ulici,
zapísanom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu zariadenia sociálnych služieb
zariadenia pre seniorov a súvisiacej technickej vybavenosti v zmysle podmienok zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Splnomocňuje
starostku obce vykonať kroky potrebné na zrealizovanie zámeru výstavby zariadenia sociálnych
služieb zariadenia pre seniorov na pozemku KN C, parc. č. 900/1 nachádzajúcom sa na Hlavnej
ulici

Hlasovanie:
za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, , E.Kroščenová, M.Jendrál,
zdržali sa : - Z.Jendrál, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomný: - Ing.P.Hodák , H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 593/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.7
Názov materiálu: Návrh na výstavbu bytov v lokalite Weingrub, vypracovanie projektovej
dokumentácie v rozsahu ŠFRB.

Uznesenie č. 593/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
I.

II.

zámer výstavby bytov a súvisiacej technickej vybavenosti v lokalite Weingrub na ulici
Zimnej pozemok bývalej MŠ v zmysle podmienok zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov a súvisiacej technickej
vybavenosti v zmysle podmienok zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania

Splnomocňuje
starostku obce vykonať kroky potrebné na zrealizovanie zámeru výstavby bytov a súvisiacej
technickej vybavenosti

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 594/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.8
Názov materiálu: Návrh VZN č..../2022 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za
poskytované služby.

Poslanecký návrh M.Jendrál - Návrh na zmenu uznesenia v časti – Zmena výšky denného
príspevku na denné jedlo z 0,20 € na 0,50€.

Uznesenie č. 594/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Zmenu výšky denného príspevku na denné jedlo z 0,20 € na 0,50€.

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 595/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.8
Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č.
sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby.

/2022 o poskytovaní

Uznesenie č. 595/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení obce Hrabušice č. ...../2022 o poskytovaní sociálnych služieb
a úhradách za poskytované služby s úpravou výšky príspevku na jedno odobraté jedlo na 0,50 €.

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 596/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.9

Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.../2022 o určení výšky dotácie
na prevádzku, mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Hrabušice

Uznesenie č. 596/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č.../2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice .

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.,

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3..2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 597/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.10

Názov materiálu: Návrh Zmluva o nájme pozemkov, HOMER SPIŠ s.r.o., Hrabušice

Uznesenie č. 597/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Berie na vedomie
návrh Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce Hrabušice podľa
prílohy 1.

Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Jendrál
Zdržal sa : - M.Kacvinský, J.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.,

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3..2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 598/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.11

Názov materiálu: Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Hrabušice KN-C parc.č. 2283/27 Soňa Bjalončíková, Ondrej Bjalončík, Radovan Bjalončík, Spišská
Teplica

Uznesenie č. 598/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 568/2021 zo dňa
8.12.2021
Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
 pozemku KN-C par. č. 2283/27, ostatná plocha, o výmere 303 m2, oddeleného Geometrickým
plánom č. 23/2009 vyhotoveným Ing. Peter Regenda GEODETICKÉ PRÁCE, Spišské
Tomášovce
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia prístupovej cesty na parcele vedúcej len
k pozemkom a nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľov.
Schvaľuje
 predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice, zapísaného na
LV č. 1, KN-C par. č. 2283/27, ostatná plocha, o výmere 303 m2, oddeleného Geometrickým
plánom č. 23/2009 vyhotoveným Ing. Peter Regenda GEODETICKÉ PRÁCE, Hrabušická 48/13,
Spišské Tomášovce, úradne overeným 26.8.2009 pod č. 473/09 do vlastníctva Soňa Bjalončíková,
Ondrej Bjalončík, Radovan Bjalončík, Mládeže 283/12, 059 34 Spišská Teplica, za cenu určenú
Znaleckým posudkom č.6/2022 z 10.1.2022 vypracovaným znalcom Ing. Irena Gallová, Okružná
sč. 167/30, 059 Stará Lesná, ev.č. 910850, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu pozemku parc. č. KNC 2283/27 o výmere 303 m2 vo výške 15,11 €/m² t. j. spolu vo výške 4 578,33 €.
Prevod vlastníctva majetku obce sa vykonáva v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že ide o
vytvorenia prístupovej cesty na parcele vedúcej len k pozemkom a nehnuteľnostiam vo výlučnom
vlastníctve žiadateľov, s podmienkou práva prechodu.
Náklady a poplatky spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a náklady súvisiace s celým katastrálnym
konaním o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy so Soňa Bjalončíková, Ondrej Bjalončík,
Radovan Bjalončík, Mládeže 283/12, 059 34 Spišská Teplica .
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 599/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č.12

Názov materiálu: Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Hrabušice KN-C parc. č. 882/184 Rudolf Lučivjanský, Ema Lučivjanská, René Lučivjanský, Mário
Lučivjanský, zrušenie uznesenia č. 530 zo dňa 20.10.2021

Uznesenie č. 599/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č.453/4/2021 zo dňa 28.4.2021 na predaj
pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194 zastavaná plocha a nádvoria v katastrálnom území Hrabušice pre vlastníkov susediacich pozemkov,
ktoré predmetné parcely využívajú, za cenu 1,99 €/m2.
Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
 KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
v katastrálnom území Hrabušice
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že susedné pozemky a rodinné domy sú vo výlučnom
vlastníctve osôb, ktorí tieto pozemky užívali ako predzáhradky rodinných domov.
Schvaľuje
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to:
KN-C parc. č. 882/184, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva Lučivjanský
Rudolf Nová 34/19, 053 15 Hrabušice v podiele 243/486, Ema Lučivjanská, Nová 34/19, 053 15
Hrabušice v podiele 243/486, Lučivjanský Mário, Ústecko-Orlická 2345/7, 058 01 Poprad v podiele
138/486, Lučivjanský René r. Lučivjanský, Nová 34/19, 053 15 Hrabušice v podiele 105/486 za
cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú
vo výlučnom vlastníctve osôb, ktoré tento pozemok dlhodobo užívali ako predzáhradku rodinného
domu. Náklady a poplatky spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a náklady súvisiace s celým
katastrálnym konaním o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnych zmlúv so žiadateľmi o odpredaj pozemkov.
Ruší
uznesenie č.530 zo dňa 20.10.2021
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 600/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 13
Názov materiálu: Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Hrabušice KN-C parc. č. 882/186 Terézia Príhodová, Terézia Duračinská, Jarmila Rabčanová, Ján
Príhoda, Peter Príhoda

Uznesenie č. 600/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č.453/4/2021 zo dňa 28.4.2021 na predaj
pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194 zastavaná plocha a nádvoria v katastrálnom území Hrabušice pre vlastníkov susediacich pozemkov,
ktoré predmetné parcely využívajú, za cenu 1,99 €/m2.
Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
 KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
v katastrálnom území Hrabušice
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že susedné pozemky a rodinné domy sú vo výlučnom
vlastníctve osôb, ktorí tieto pozemky užívali ako predzáhradky rodinných domov.
Schvaľuje
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to:
KN-C parc. č. 882/186, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva Príhodová
Terézia, Nová 32/15, 053 15 Hrabušice v podiele 6/10, Duračinská Terézia, Pavlovova 2340/4, 058
01 Poprad v podiele 1/10, Rabčanová Jarmila, Gaštanová 535/4, 053 15 Hrabušice v podiele 1/10,
Príhoda Ján, Okružná 146, 059 11 Hozelec v podiele 1/10, Príhoda Peter, Za Kaštieľom 1325/3, 053
11 Smižany v podiele 1/10 za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že susedný
pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve osôb, ktoré tento pozemok dlhodobo užívali
ako predzáhradku rodinného domu. Náklady a poplatky spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a
náklady súvisiace s celým katastrálnym konaním o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti znáša
kupujúci.
Žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnych zmlúv so žiadateľmi o odpredaj pozemkov.
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 601/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 14
Názov materiálu: Návrh zámeru na odpredaj časti pozemku v k.ú. Hrabušice parc. č.
837/10, vlastníci obytného domu s.č. 84/35, Hrabušice

Uznesenie č. 601/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. 837/10 v katastrálnom území
Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 časti pozemku KN-C par. č. 837/10, ostatná plocha o výmere 303 m2, ktorá bude presne
zameraná geometrickým plánom
do spoluvlastníckeho podielu Antašová Gabriela, Obchodná 35/1, 053 15 Hrabušice v podiele
2020/10000, Jurčíková Lívia, 054 01 Dlhé Stráže č. 107 v podiele 1029/10000, Jureková
Helena, Obchodná 35/3, 053 15 Hrabušice v podiele 1977/10000, Drencsényiová Mária,
Obchodná 84/35, 053 15 Hrabušice v podiele 1621/10000, Dlugoš Vladimír a Ľuba Dlugošová,
Obchodná 35/5, 053 15 Hrabušice v podiele 1333/10000, Kerita Anton a Beáta
Keritová v podiele, Obchodná 35/6, 053 15 Hrabušice v podiele 2020/10000 za cenu 1,99 €/m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemok v okolí bytového domu
a pozemku pod bytovým domom v spoluvlastníckom podiele o ktorý sa dlhodobo starajú.

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Zdržal sa : - J.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 602/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 15
Názov materiálu: Návrh zámeru na odpredaj časti pozemku v k.ú. Hrabušice parc. č.
837/10 - vlastníci obytného domu s. č. 82/31, Hrabušice

Uznesenie č. 602/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. 837/10 v katastrálnom území
Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer odpredaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 časti pozemku KN-C par. č. 837/10, ostatná plocha o výmere 303 m2, ktorá bude presne
zameraná geometrickým plánom
do spoluvlastníckeho podielu Zalibera Ján a Jarmila Zaliberová Obchodná 82, 053 15 Hrabušice
v podiele 1/6, Jakubec Jaroslav a Anna Jakubcová Obchodná 82/31, Hrabušice v podiele 1/6,
Nadžadyová Zuzana a Nadžady Ľubomír, Obchodná 82/31, 053 15 Hrabušice v podiele 1/6,
Tarbajová Jarmila, Obchodná 82/31, Hrabušice v podiele 1/6, Paľuch Miloš a Dana Paľuchová,
Obchodná 82/31, 053 15 Hrabušice v podiele 1/6, Švirlochová Ľuboslava, 053 15 Betlanovce
č. 127 v podiele 1/6, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemok
v okolí bytového domu a pozemku pod bytovým domom v spoluvlastníckom podiele o ktorý
sa dlhodobo starajú.
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Zdržal sa : - J.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 603/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 16
Názov materiálu: Návrh zámeru zámeny časti pozemku parc. č. 837/10 - vlastníci bytového domu
s. č. 83/33

Uznesenie č. 603/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na zámenu časti pozemku parc. č. 837/10, za časť pozemku parc. č.837/22
v katastrálnom území Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
zámeny nehnuteľností a to: v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to:


časti pozemku KN-C par. č. 837/10, ostatná plocha o výmere 303 m2, rozdelená geometrickým
plánom č.5/2011 vyhotoveným Michalom Holováčom GEOKAN s.r.o., Markušovská cesta 1
Spišská Nová Ves, úradne overeným 25.1.2011 pod č.18/11



časť pozemku KN-C 837/22, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 665 m2, v katastrálnom
území Hrabušice, zapísanom na LV č. 2123 v spoluvlastníckom podiele, rozdelená
geometrickým plánom č.5/2011 vyhotoveným Michalom Holováčom GEOKAN s.r.o.,
Markušovská cesta 1 Spišská Nová Ves, úradne overeným 25.1.2011 pod č.18/11

za

do spoluvlastníckeho podielu Jendrál Milan, Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany v podiele 1/16,
Bábel Dušan a Viera Bábelová, Obchodná 83/33, 053 15 Hrabušice v podiele 1/8, Šimko Štefan a Eva
Šimková. Obchodná 83/33, 053 15 Hrabušice, v podiele 1/8, Rychnavský Anton a Ľubica Rychnavská,
Obchodná 83/33, 053 15 Hrabušice v podiele 1/8, Lendacký Peter, Obchodná 83/33, 053 15 Hrabušice
v podiele 1/8, Skokan Jaroslav a Jana Skokanová, Obchodná 83/33, 053 15 Hrabušice v podiele 1/8,
Kolcúnová Martina, Obchodná 83/33, 053 15 Hrabušice v podiele 1/8, Jendrálová Soňa, Obchodná
83/33, 053 15 Hrabušice v podiele 1/8, Jendrál Marián, Kostolná 570/4, 044 42 Rozhanovce, v podiele
1/16 bez vzájomného finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
zámenou dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a obce
Hrabušice pre ich užívanie bez obmedzovania druhej strany.
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Zdržal sa : - J.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 604/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 17
Názov materiálu: Návrh zámeru na odpredaj časti pozemkov KN-C parc. č.55/1, 66/2 Miroslav Kerita, Viera Keritová, Hrabušice

Uznesenie č. 604/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj časti pozemkov KN-C parc. č.55/1, parc. č.66/2
v katastrálnom území Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 časti pozemkov KN-C parc. č.55/1 zastavaná plocha a nádvorie, KN-C parc. č.66/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere ktorá bude presne zameraná geometrickým
plánom
do vlastníctva Miroslav Kerita a Mgr. Viera Keritová, Lúčna 567/19 Hrabušice v cene 1,99
€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o susedné pozemky stavby kde majú
žiadatelia trvalé bydlisko zabezpečujúce prístup k stavbe a ktoré dlhodobo užívajú.

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 605/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 18
Názov materiálu: Návrh zámeru na odpredaj časti pozemkov KN-C parc. č. 66/2, 65/2 –
Ján Kostik, Viera Kostiková, Hrabušice

Uznesenie č. 605/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj časti pozemkov KN-C parc. č. 66/2, parc. č. 65/2
v katastrálnom území Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 časti pozemkov KN-C parc. č.66/2 zastavaná plocha a nádvorie, KN-C parc. č.65/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere ktorá bude presne zameraná geometrickým
plánom
do vlastníctva Ján Kostík, Viera Kostíková, Partizánska 156/29, Hrabušice v cene 1,99 €/m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o susedné pozemky stavby kde majú
žiadatelia trvalé bydlisko zabezpečujúce prístup k stavbe a ktoré udržiavajú na vlastné náklady.

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 606/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
Doplnený nový bodu č. 18.1.
Názov materiálu : Návrh zámeru na odpredaj časti pozemkov KN-C parc. č. 55/1, 65/2 –
Marta Kostolníková, Hrabušice

Uznesenie č. 606/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj časti pozemkov KN-C č. 55/1, parc.č. 65/2
v katastrálnom území Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 časti pozemkov KN-C parc. č. KN-C č. 55/1 zastavaná plocha a nádvorie, KN-C parc.
č.65/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
do vlastníctva Marta Kostolníková, Partizánska 157/31, Hrabušice v cene 1,99 €/m2 podľa
znaleckého posudku, ktorý zabezpečia kupujúci na vlastné náklady, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o susedné pozemky stavby kde majú žiadatelia trvalé
bydlisko zabezpečujúce prístup k stavbe a ktoré udržiavajú na vlastné náklady.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 607/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
Doplnený nový bodu č. 18.2.
Názov materiálu: Návrh zámeru na odpredaj časti pozemkov KN-C parc. č. 55/1, 57/2 –
Miroslav Hodák, Hrabušice

Uznesenie č. 607/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj časti pozemkov KN-C č. 55/1, parc.č. 57/2
v katastrálnom území Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 časti pozemkov KN-C parc. č. KN-C č. 55/1 zastavaná plocha a nádvorie, KN-C parc.
č.57/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
do vlastníctva Miroslav Hodák, Partizánska 158/33, Hrabušice v cene 1,99 €/m2 podľa
znaleckého posudku, ktorý zabezpečia kupujúci na vlastné náklady, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o susedné pozemky stavby kde majú žiadatelia trvalé
bydlisko zabezpečujúce prístup k stavbe a ktoré udržiavajú na vlastné náklady.

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 608/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 19
Názov materiálu: Návrh zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 863/8
- Olšavský Anton, Helena Olšavská, Hrabušice

Uznesenie č. 608/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj pozemku KN-C parc. č. 863/8 v katastrálnom území
Hrabušice
Schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo
vlastníctve Obce Hrabušice, a to:
 pozemku KN-C parc. č. 863/8 orná pôda o výmere ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
do vlastníctva Olšavský Anton, Helena Olšavská, Hlavná 89 Hrabušice v cene 2,00 €/m2, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o susedný pozemok pozemku vo vlastníctve
žiadateľov ktorý dlhodobo užívajú.

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 609/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 20
Názov materiálu: Návrh na odkúpenie pozemku KN-E parc. č. 690/4 za účelom rozšírenia
cintorína

Uznesenie č. 609/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Súhlasí
s rozšírením pohrebiska na pozemok parc. č. 690/4 vo vlastníctve súkromnej osoby.
Poveruje
starostku obce na rokovanie o výkupe pozemku, alebo zámene v k. ú. Hrabušice, a to KN-E
parc. č. 690/4 orná pôda o výmere 1646 m2, s vlastníkom pozemku.

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 610/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 21
Názov materiálu Názov materiálu: Návrh na prenájom jednoizbového bytu č. 4 na
Gaštanovej ulici, súpis. č. 547/16 Hrabušice

Uznesenie č. 610/2/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
bod prerokovalo

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 611/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 22
Názov materiálu: Návrh na súhlas s realizáciou stavby SO01 nová RIS na parc.č. 1772/8
na parc.č. 1772/7, návrh na zriadenie vecného bremena, zmluva
o budúcej zmluve - VSD a.s. Košice zastúpená Antonom Grigliakom,
Hrabušice

Uznesenie č. 611/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

Berie na vedomie
žiadosť zo dňa 11.10. 2021, Obecným úradom Hrabušice zaevidovaná, ktorou požiadala VSD
a.s. Košice zastúpená Antonom Grigliakom, Hrabušice o súhlas s realizáciou stavby SO 01
nová RIS na parc.č. 1772/8 na parc.č. 1772/7 a o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na
pozemok pod stavbou „SO 01 nová RIS na pozemku 1772/8“ .

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Jendrál
Zdržali sa : - M.Kacvinský, J.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 612/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 23
Názov materiálu: Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice,
Lorko Peter, Spišská Nová Ves

Uznesenie č. 612/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmena funkčnej
plochy v zmysle žiadosti Lorko Peter, Hutnícka 2713/10, 05201 Spišská Nová Ves,
prerokovaných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice 23.2. 2022 v
nasledovnom rozsahu:
 zmeniť z územia športovísk a ihrísk na územie bývania v rodinných domoch
Žiada
Obecný úrad zabezpečiť obstaranie Územného plánu obce Hrabušice - Zmeny a doplnky č.
2/2020 prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona .

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 613/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 24
Názov materiálu: Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice,
Fifik Ľubomír, Hrabušice

Uznesenie č. 613/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmena funkčnej
plochy v zmysle žiadosti Fifik Ľubomír, Bernolákova 509/21, prerokovaných na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice 23.2. 2022 v nasledovnom rozsahu:
 parcelné číslo 593/1 výmera 622 m2 druh pozemku záhrad na zmiešané územie bývania
a občianskej vybavenosti
Žiada
Obecný úrad zabezpečiť obstaranie Územného plánu obce Hrabušice - Zmeny a doplnky č.
2/2020 prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona .

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 614/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 25
Názov materiálu: Návrh na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby, Spišská Katolícka charita, zariadenie
Spišský Štiavnik, Marta Fifíková, Hrabušice

Uznesenie č. 614/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
výšku príspevku obce na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2022 neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby a to pre Spišská katolícka charita, Dom Charitas Panny
Márie Lurdskej, Kláštorá 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik na klienta Marta Fifíková, Hlavná
202/17, Hrabušice mesačne vo výške 100,00 EUR na klienta .

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 615/2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.2.2022
K bodu rokovania č. 26
Názov materiálu: Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Hrabušice na roky 2021- 2025

Uznesenie č. 615/2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrabušice pre roky 2021 – 2025 .

Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský, Z.Jendrál
Neprítomní: - Ing.P.Hodák, H.Čujová DiS.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 3.3.2022 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

