Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 15.12.2020
Prítomní: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,
M.Kacvinský a M.Jendrál, Z.Jendrál prišiel 8,04 hod.
Ďalší prítomný :Ing.L.Budzák, hlavný kontrolór obce, riad. ZŠ s MŠ Hrabušice, ekonómka obce,
ekonómka ZŠ s MŠ
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných
a skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, prítomných 8 poslancov.

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

Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2020, rozpočtové opatrenie
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021 s
výhľadom na roky 2022 a 2023
8. Návrh rozpočtu obce Hrabušice na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na I. polrok 2021
10. Návrh na schválenie predaja časti pozemku KN-C parc. č.122/1 v katastrálnom území
Hrabušice, Lorko Peter, Jaroslava Lorková, Spišská Nová Ves
11. Návrh na schválenie predaja pozemku KN-C parc. č. 713/6 a 713/22 M. Kroščen,
Hrabušice
12. Zámer budovania novej obytnej kontajnerovej lokality s nadväznosťou na existujúce a
budúce kontajnerové kapacity v obci, nové výzvy - dotačné schémy zamerané na výstavbu
novej murovanej materskej školy v obci, koncepčný zámer rozvoja školy a školských
zariadení, rozhodovanie o školskom obvode
13. Zmluva o poskytovaní právnych služieb, Dodatok č.2 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. &
Associates, s.r.o., advokátska kancelária
14. Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice,
Dodatok č.25 Brantner Nova s.r.o.
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č...o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č...o užívaní verejnej kanalizácie
a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Hrabušice.
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť
Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Hrabušice
18. Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Kristína Kroščenová
19. Rôzne
20. Záver
za program: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P,
M.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomný : Z.Jendrál

K bodu č.3
Názov bodu: Schválenie bodov programu
Návrh na uznesenie OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje
Program zasadnutia OZ
Hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P,
M.Jendrál, M.Kacvinský
8,04 prišiel poslanec Z.Jendrál
Starostka obce vyzvala poslancov k doplneniu programu prípadne vypusteniu bodu programu.
Ing. P.Hodák – doporučil vypustiť bod č. 17 . Neboli zahrnutédo zmeny všetky žiadosti. Pozvať
spracovateľa na stretnutie
za doplnenie : H.Čujová DiS, E.Kroščenová , J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Kacvinský, M.Jendrál,
Z.Jendrál
zdržali sa : Ing.I.Body, Z.Galisová
Bod 18.b H.Čujová DiS.– vyslovenie nedôvery hlavnému kontrolórovi obce Ing. L.Budzákovi
a upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny .
Ing.I.Body – nebol predložený žiadny materiál
Hlasovanie :
za doplnenie : H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Kacvinský, M.Jendrál
proti : Ing. I.Body
zdržali sa: Z.Galisová, E. Kroščenová
hlasovanie po doplnení hlasovanie za celkový program: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová ,
Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Kacvinský, M.Jendrál
K bodu č. 4

1. Komisie
1.01.Voľba návrhovej komisie
1.02.Určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: M.Jendrál, M.Kacvinský
overovatelia : Z.Galisová, E.Kroščeová
určená zapisovateľka : A.Kapsdorferová
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Kacvinský,
M.Jendrál ,Z.Jendrál
K bodu č.5.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
OZ
berie na vedomie
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál

K bodu č.6
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2020 , rozpočtové opatrenie

Informovala starostka obce o vykonaných zmenách v rozpočte obce
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje

zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2020 podľa rozpočtového
opatrenia č.11/2020, č.12/2020 príloha 1,2.
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál
K bodu č.7
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrh rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022 a 2023.
Informovala starostka obce Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročnému rozpočtu
obce na roky 2022-2023
Hl. kontrolór obce – predniesol odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce. Príjmy celkom na rok
2021- 3 552 528,45€ Výdavky na rok 2021 - 3 552 528,45€ vyrovnaný rozpočet. Vo viacročnom
rozpočte na roky 2021-2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania
prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom k zriadeným a založeným
právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú
prostriedky z rozpočtu obce. V závere doporučil Obecnému zastupiteľstvu v Hrabušiciach schváliť
Návrh rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021 ako aj programový rozpočet na roky 2022-2023 zobrať
na vedomie.
Návrh na uznesenie
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2022 a 2023.
za : Ing.I.Body, , E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál, M.Kacvinský,
M.Jendrál
zdržala sa H.Čujová DiS
K bodu č. 8

Návrh rozpočtu obce Hrabušice na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Informovala starostka obce rozpočet visel na úradnej tabuli obce Hrabušice.
E. Kroščenová- pripomienka k odpadu.
J. Jendrál – poslanecký návrh zníženie právnych služieb -3000 €, verejné obstarávanie tovaru,
prác a služieb – 3000€, Propagácie, reklama, inzercia – 8805 €, reprezentačné výdavky –
1000 €, geodetické práce – 10.000 €, KV na rekonštrukciu strechy – 20.000 e, Údržba ciest –
3000 €, výstavba spevnené plochy okolo kostola RF -45.000 €, Verejné osvetlenie – 24.000
€,Údržba budov – 6000 €, odmeny a príspevky voľby – 1602 €, Nákup pozemkov – 2900 €,
Verejné osvetlenie opravy a údržba – 2039 €, Kultúra a podujatia – 5400 €, Podujatia v obci
služby – 17960 €.
Výdaj
Dotácia pre AUTOCAMPING 20000 €, KV na rekonštrukciu kanalizácie a elektriny, soc.
zariad. ZŠ 44000 €, odchyt túlavých zvierat zvýšiť na 1000 €, mimoriadná situácia upraviť na
6500 €, vianočná výzdoba upraviť na 5000 €, navýšiť posedenie dôchodcov o 2000 €, ulica
Makovického s parkovacími miestami upraviť na 15000 €, KV rekonštrukcia ul. Obchodná
doplniť 45206, 52 €, dokumentácia na murovanú MŠ doplniť 15000 €.
Upravený rozpočet 153 706,52 príjem , výdaj – 153706,52 €.
E .Kroščenová – prečo položka voľby, nákup pozemkov bola zmena?
Vysvetlil J. Jendrál – voľby sa nekonajú, a akcie sa nebudú konať z dôvodu Covidu.

A. Mačugová - vysvetlila 20.000 sú školské financie, splátky úveru sú povinné.
Ing. I.Body – rozpočet visí už 2 týždne na internet k pripomienkovaniu.
H. Čujová DiS- treba posielať včas podklady k rokovaniu OZ.
M. Jendrál – návrh urobiť ešte jedno zasadnutie, aby sa rozpočet preriešil.
Hlasovanie návrhy na zmenu rozpočtu:
za : H.Čujová DiS, , J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál, M.Kacvinský, M.Jendrál

Zdržali sa: Ing. I. Body, E.Kroščenová, Z.Galisová
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
konštatuje
že rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 zabezpečuje financovanie
základných samosprávnych funkcií obce a jej rozvojových programov
schvaľuje
rozpočet na rok 2021 podľa predloženého návrhu so zapracovaní schválených pripomienok
poslanca J. Jendrála
berie na vedomie
návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022 a 2023
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál
Bod 9
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na I. polrok 2021

M. Kacvinský – kontrola verejného obstarávania rekonštrukcia verejného osvetlenia,
prešetrenie zmluvy, ktorá bola podpísaná obcou- poslanecký návrh o doplnenie.
za: H.Čujová DiS, E.Kroščenová , J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál, M.Kacvinský, M.Jendrál
zdržali sa : Ing. I. Body, Z.Galisová
H. Čujová DiS– doplniťdo kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – Preverenie zverejňovania
a podpísania zmluvy s Progrup reklamné plochy.
za: H.Čujová DiS, E.Kroščenová ,J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál, M.Kacvinský, M.Jendrál
zdržali sa :Ing. I. Body, Z.Galisová
J. Jendrál – nebola prevedená kontrola parkovisko Podlesok.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na 1. polrok 2021 s doplnenými
bodmi
- kontrola verejného obstarávania rekonštrukcia verejného osvetenia
- preverenie zverejňovania a podpísania zmluvy s Progrup reklamné plochy.
poveruje
podľa § 20 ods. 5 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite hlavného
kontrolóra Obce Hrabušice výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2021.
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál

Bod 10
Návrh na schválenie predaja časti pozemku KN-C parc. č. 122/1 v katastrálnom území
Hrabušice, Peter Lorko, Jaroslava Lorková, Spišská Nová Ves.

Informovala starostka obce o žiadosti manželov Lorkových, ktorí požiadali Obec o prevod
nehnuteľnosti , 10,54 €/m2 - priľahlý pozemok.Stavebná komisia nedoporučila odpredaj .
H. Čujová DiS– stavebná komisia odporúča odpredaj.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č. 387/11/2020 zo dňa 6.11.2020 na
predaj pozemku
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
− časti z pozemku parc. č. KN C č.122/1, ostatná plocha, z ktorého sa podľa geometrického
plánu oddelí novovytvorená parcela KN C č.122/8, ostatná plocha o výmere 196 m2
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o priľahlé plochy stavby a pozemku
ktorých sú žiadatelia vlastníci, zabezpečujúce prístup k stavbe
schvaľuje
predaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice,
zapísaného na LV č. 1, časť z parc. č.122/1, ostatná plocha, z ktorého sa podľa geometrického
plánu č. 61/2020, ktorý vyhotovil Ing. Miloš Kršiak – Data-GEO Ing. Miloš Kršiak, Fabiniho
23, 052 01 Spišská Nová Ves, dňa 22.9.2020, oddelí novovytvorená parcela KN C č.122/8,
ostatná plocha o výmere 196 m2, do vlastníctva Peter Lorko, Jaroslava Lorková, Hutnícka
2713/10, 05201 Spišská Nová Ves, v cene 10,54 €/m2, teda spolu za cenu vo výške 2 065,84 €
za celý predmet predaja.
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 priľahlé plochy stavby a pozemku ktorých sú žiadatelia vlastníci, zabezpečujúce
prístup k stavbe
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 s Peter Lorko, Jaroslava Lorková,
Hutnícka 2713/10, 05201 Spišská Nová Ves.
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál
Bod 11
Návrh na schválenie predaja časti pozemku KN-C parc. 713/6 a 713/22 M .Kroščen Hrabušice.

Informovala starostka obce o žiadosti občana M.Kroščena. Zámer bol schválený uznesením
č.389/11/2020. Zámer bol zverejnený na web. stránke obce.
Ing. Body – jedná sa o pozemok v blízkosti cesty. Doporučil dodržiavať vzor k predaju.
H. Čujová DiS.– komisia dala presné uznesenie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č. 389/11/2020 zo dňa 6.11.2020 na
predaj pozemku

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
2
− časť par. č. 713/6 o výmere 85 m , zastavaná plocha a nádvorie, vedeného v KN ako parcela
registra KN-C, LV č.1 vo vlastníctve Obce Hrabušice a časť par. č. 713/22 o výmere 129
m2, trvalý trávny porast, vedeného v KN ako parcela registra KN-C, LV č.1 vo vlastníctve
Obce Hrabušice
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemky v blízkosti bydliska
žiadateľov, k predmetným pozemkom si dokúpia ďalšiu časť pozemku, na ktorý už dostali
súhlas od majiteľov, ide teda o pozemky ktoré tvoria priľahlú plochu ku sľúbeným pozemkom
na odpredaj
schvaľuje
predaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice,
zapísaného na LV č. 1, par. č. 713/6 o výmere 85 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedeného
v KN ako parcela registra KN-C, ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom a časti
pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice, zapísaného na LV
č. 1, par. č. 713/22 o výmere 129 m2 , trvalý trávny porast, vedeného v KN ako parcela registra
KN-C, ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, do vlastníctva Mareka Kroščena s
manželkou, Letná 853/50, 05315 Hrabušice, v cene podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečí
kupujúci na vlastné náklady
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 sa jedná o pozemky v blízkosti bydliska žiadateľov, k predmetným pozemkom si
dokúpia ďalšiu časť pozemku, na ktorý už dostali súhlas od majiteľov, ide teda o pozemky ktoré
tvoria priľahlú plochu ku sľúbeným pozemkom na odpredaj
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 s Marekom Kroščenom
s manželkou, Letná 853/50, 05315 Hrabušice.
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál

Bod 12
Zámer budovania novej obytnej kontajnerovej lokality s nadväznosťou na existujúce a budúce
kontajnerové kapacity v obci, nové výzvy – dotačné schémy zamerané na výstavbu novej
murovanej materskej školy v obci, koncepčný zámer rozvoja školy a školských zariadení,
rozhodovanie o školskom obvode.
Informovala starostka obce – po mimoriadných udalostiach v októbri došlo k poškodeniu 2
nehnuteľností v lokalite Weingrub, 18 ľudí zo slabších soc. rodín sa ocitlo v núdzi. Doporučila aby sa
vytvorila lokalita kde sa vybudujú kontajnerové domy. Prebehlo jednanie s majiteľmi pozemkov, ktorí
vyjadrili súhlas. Jediný problém je lokalita. Majitelia po presťahovaní nehnuteľnosti zbúrajú. Je
potrebných 60 m2 na uloženie 2 kontajnerov. Nájom budú platiť.
Ing. P. Hodák – zapojiť sa do eurofondov a vystavať poriadnú bytovku . Poriešiť výstavbu .
Ing.I.Body- vyhľadať lokalitu na umiestňovanie kontajnerov, dostať pod kontrolu umiestňovanie , aby
sa kontajnery sústreďovali na jednom mieste.
Poslanci navrhli aj lokalitu za p. Brezinom, ale je to náročná lokalita, s rizikom umiestnenia
unimobuniek.

Ing. P. Hodák – situáciu treba rýchlo poriešiť. Má obec nejaké riešenie?
starostka obce – lokalita pri smetisku, vedľa p. Šarišského. Na cestu nie je možné postaviť unimobunky.
Nešpecifikovať parcelu a obec bude hľadať lokalitu.
J. Jendrál – dal dotaz aké uznesenie je k bodu rokovania.
Ing.P. Hodák – doporučil aby sa výstavba škôlky preriešila na pracovnom stretnutí.

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Zámer budovania novej obytnej kontajnerovej lokality v priestore nad Letnou ulicou v lokalite
Weingrub s prihliadnutím na existujúce a budúce kontajnerové kapacity a potreby v obci, ako
najnižšej formy bývania pre sociálne slabých obyvateľov obce Hrabušice
schvaľuje
a) budovania a zahájenie prác na realizácii obytnej kontajnerovej lokality
b) uzavretie zmluvy o nájme s vlastníkmi pozemkov
za : Ing.I.Body, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál, M.Kacvinský,
M.Jendrál
neprítomná pri hlasovaní H.Čujová DiS.
Bod.13

Zmluva o poskytovaní právnych služieb, Dodatok č. 2 doc. Jozef Tekeli, PhD &
Associates, s.r.o., advokátska kancelária.
Informovala starostka obce. 31.12.2020 končí zmluva o poskytovaní právnych služieb.
J. Jendrál- dal dotaz, prečo v súdnom spore s občanom o duplicite ul. Zimná bolo iné
zastupovanie?
Vysvetlila starostka obce právna zástupkyňa je zástupkyňou advokátskej kancelárie Jozefa
Tekeliho.
Ing. I. Body- dielčie nevýšenie paušálu je jedna z možností . Ďalej skonštatoval, že
hodinovými sumami advokátov za právne služby sa navýšia výdaje obce.
2. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z.
o advokácii, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., advokátska kancelária
hlasovanie: za : Ing.I.Body, Z. Galisová
proti : H. Čujová DiS. , M.Kacvinský, J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Jendrál
zdržali sa : Ing. P.Hodák, E.Kroščenová
Uznesenie nebolo prijaté
Vyhlásená 10 min. prestávka
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
M.Kacvinský, M.Jendrál

Bod 14
Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice, Dodatok č. 25
Brantner Nova s.r.o.
Informovala starostka obce. Zvýšené náklady – požiadavka FIRMY Brantner.
M. Jendrál – ako sa dá vyriešiť separácia v obci. Vstúpiť do jednania s pani Nemčíkovou, ktorá bola na
stretnutí s poslancami. Treba naštartovať reformu. Doporučil , aby sa urobilo jednanie s pani
Nemčíkovou. Preniesť zodpovednosť na ľudí, aby sa separovalo v obci.
starostka obce oboznámila prítomných- Obec chce poskytnúť seniorom vyššiu sumu na poukážku, ktorú
môcť využiť na zaplateniu. Ďalej skonštatovala, že 36 % občanov seperuje.
H. Čujová DiS – doporučila stretnutie a vysvetlila, ako v obci Košeca rýchlo ľudia pochopili a začali
separovať.
J. Jendrál – náklady na zriadenie čípov a čítačiek by boli cca 4.000 €. Obec sa mohla zapojiť do
envirofondu.
Vysvetlila starostka obce- obec nedostane kompostery. Kuchynský odpad bude zbierať firma Brantner.
Obec mala záujem odkúpiť vedľajší pozemok pri zbernom dvore. Majitelia nemajú záujem odpredať.
Ing. I.Body- vysoká miera triedenia, vysoká miera neplatičov.
M.Jendrál- elektronický zber by bol výhodný. Vyhodnotí hneď aj kto separuje a koľko ktorí občania
vyprodukujú odpadu. Celý budúci rok urobiť prípravu na elektronický zber.
Technológia sa môže riešiť počas roka.
10,35 odišiel poslanec Zdeno Jendrál

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice
č. 6000/04/V-1, Dodatok č.25, Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Kacvinský,
M.Jendrál
neprítmný – Z.Jendrál
Bod 15
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č. 1/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Informoval starostka obce. 2019- 2020 rozdiel medzi príjmom a výdajom . 29.000 € dopláca obec
Hrabušice za vývoz.
E.Kroščenová – skonštatovala, že je to vysoké zvýšenie, dala písomnú pripomienku.
starostka obce – zvážiť cenu.
H.Čujová DiS. – vysvetlila , že zavedením technológii sa upraví cena.
Ing.I.Body – upozornil na neplatičov. Netreba si robiť ilúzie. V prvej fáze sa urobí evidencia. Zmesový
odpad je vysoké číslo.
M.Jendrál – skonštatoval, že ľudia by nemali mať problém zaplatiť 20 €. Každí občan si zaplatí len
toľko koľko vyprodukuje po zavedení technológii.
Obec nemôže dotovať a doplácať za vývoz
M.Kacvinský – firmu ktorá vyvoz zabezpečuje by mohlo kontrolovať. Treba sa chovať trhovo
a využívať aj iné spoločnosti.
J.Jendrál – dotaz učtuje sa aj poplatok za manipuláciu s kanvou?
vysvetlila starostka obce neučtuje sa príplatok za manipuláciu.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

uznáša sa
na Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č...o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Kacvinský,
M.Jendrál
proti : E.Kroščenová
neprítomný: Z.Jendrál
Bod 16
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č. o užívaní verejnej kanalizácie
a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Hrabušice.
Vysvetlila starostka obce. Boli vznesené 2 pripomienky od občana a starostky obce. Návrh VZN bol
vyvesený na úradnej tabuli.
Rozprava
Ing.P. Hodák- Zakomponovať pripomienky aj Ing. Labudu.
H.Čujová DiS. – obec sa nesmie chovať diskriminačne. Ak iní môžu preukázať oprávnenie k vývozu,
tak môžu podnikatelia aj iní.
Ing. I.Body- niektoré pripomienky sú citácie zo zákona. Pri zapracovaní pripomienky by došlo
k chaosu, niektorí občania by si mohli vysvetliť, že prístup má do ČOV každí.
Prevádzkovanie ČOV je hlavne cez víkend.
M.Jendrál – treba určiť podmienky Ing.Š..Labudovi v zmluve.
starostka obce – vysvetlila o potrebe funkčnosti ČOV. Idú aj balastné vody, kal sa musí niekedy aj
dokupovať. Správca je firma PROXTEX . Štvrťročne sa odoberajú vzorky.
J.Jendrál – doporučil aby sa zazmluvnila aj druhá osoba , ktorá by poriešila vývoz odpadu .
Poslanecký návrh zapracovanie do VZN
za zapracovanie pripomienky : Kroščenová,.Kacvinský Hodák,
zdržali : M.Jendrál, H.Čujová, Z.Galisová
proti : Ing. Body

H.Čujová DiS.– požiadala hlavného kontrolóra aby vysvetlil postup schvaľovania.
Hlasovanie o pripomienke starostkou obce
zdržali sa : Ing. Hodák, E.Kroščenová, J.Jendrál, H.Čujová, M.Kacvinský M.Jendrál
za : Ing. I.Body
neprítomná : Z.Galisová, Z.Jendrál
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení obce Hrabušice č.2/2021o užívaní verejnej kanalizácie
a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Hrabušice v pôvodnom znení
zdržali sa : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. Hodák P, Z.Jendrál,
proti: E. Kroščenová Z.Galisová
VZN nebolo schválené.

M.Kacvinský, M.Jendrál

Bod 17 – vypustený bod programu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť
Územného platu obce Hrabušice , Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Hrabušice.
Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 18
Návrh Zmena a doplnok č.2/2020, územného plánu obce Hrabušice, Kristína
Kroščenová.
Informovala starostka obce . Jedná sa o pozemok pri rod. dome p. Kroščena. Parcela nebola
zahrnutá do zastavanej plochy ,
H. Čujová DiS.– treba zaradiť celý súbežný pas do územného plánu.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020 zmena funkčnej
plochy v zmysle poslaneckého návrhu Heleny Čujovej DiS. prerokovaných na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice 15.12.2020 v nasledovnom rozsahu:
začiatok parc. č. 565 o ďalšie parcely, ktoré sú súbežné v okolí Hrabušického potoka a ulice
Bernolákova zmeniť na plochu funkčného využitia pre výstavbu rodinných domov po parc. č.
449/1
žiada
Obecný úrad zabezpečiť obstaranie Územného plánu obce Hrabušice – zmeny a doplnky č.
2/2020 prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného
zákona.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál , M.Jendrál,
Neprítomný – Z.Jendrál

Bod. 19a
Poslanecký návrh H. Čujovej DiS.
Vyslovenie nedôvery na hlavného kontrolóra obce, skonštatovala, že hlavný kontrolór má viac
úväzkov, Stará Lesná, Važec, Liptovská Teplička , Veľká Lomnica, Hrabušice. V jeden deň má
2 obce.
Pracovná zmluva nebola predložená. Porušuje sa zákonník práce. Porušuje sa pracovná
disciplína , správy boli účelové, 53 uznesení sa plní a 11 je nesplnených. V správe ATC ,
chýbali údaje .
Návrh na uznesenie
a/ Vyslovuje nedôveru HK obce Ing.Ľudovítovi Budzákovi z dôvodu podania nepravdivých
údajov pri žiadosti o post hlavného kontrolóra v obci Hrabušice.
1. V čase uchádzania sa o post HK v našj obci mal všetky pracovné dni v obvyklých
pracovných časoch obecných úradov komplet zazmluvnené s inými obcami.
2. Pracovný výkon prevádza každý piatok súčasne v našej obci Hrabušice od 7:00 – 12:00
a v obci Veľká Lomnica 7:30- 14:30 , čo je neprípus
b/ Upozorňujeme HK Ing. Ľudovíta Budzáka na neplnenie pracovných povinností
vyplývajúcich z postu HK obce.

- Pri kontrole Zmluvy obce so starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou o nájme a podnájme
nebytových priestorov zo dňa 20.6.2006 sa vyjadril, že neboli zistené žiadne nedostatky.
- Prokurátor zistil závažné nedostatky:
1. Budovy nachádzajúce sa na novovzniknutých parcelách č. 1831/8, 1831/7 a 2124 nie sú
predmetom nájomnej zmluvy ani jeho dodatku a v súčasnej dobe PaedDr. Jana Skokanová
nemá uzatvorený nájomný vzťah k týmto parcelám.
2. Zo strany nájomncu došlo k porušeniu čl.3 , zmluvy , keďže predmetnú stavbu neužíva
PaedDr. Jana Skokanová má ukončenú podnikateľskú činnosť.
3. Odporúča OZ vysporiadať sa so vzniknutým stavom, nakoľko je v jeho kompetencii
rozhodovanie o majetkových právach obce .
c/ Splnomocňujeme starostku obce k písomnému podaniu upozornenia na porušenie pracovnej
disciplíny z dôvodov uvedených v bode a v bode b uznesenia.
Hlavný kontrolór obce – nezákonné , porušené ústavné práva, zúčastňoval sa zasadnutí aj vo
večerných hodinách. Pracovno- právne vzťahy rieši štatutár. § 18 bod f. odsek 2 . Na verejnosti
poškodzovanie dobrého mena. Dozorná rada nerobí zápisy.
Skonštatoval, že neakceptuje. §25 .
H.Čujová DiS.- Každý štvrtok, piatok je hlavný kontrolór obce na 2 miestach.
Išli pracovné úväzky na prokurátora.
za: H.Čujová Dis., Ing. P. Hodák, J.Jendrál,
proti: Ing.I. Body
zdržali sa : Z. Galisová, E.Kroščenová, M.Kacvinský, M.Jendrál
neprítomný: Z. Jendrál
Uznesenie nebolo prijaté.
Rôzne
Záver: Zasadnutie OZ ukončila starostka obce 12,27 o hod.
Overovatelia zápisnice: : Z. Galisová, E. Kroščenová
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

