Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 27.5.2021
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

1.Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných
a skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, prítomných 7 poslancov.
Program
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7.
8.
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15.
16.

Otvorenie
Prezentácia poslancov
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie
Informácia o postupe predaja pozemkov ulica Nová po porealizačného geodetickom
zameraní
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra KN-C parc. č. 946/8 a parc.
KN-E par. č. 91250/1 v k. ú. Hrabušice, stavba vodovodnej prípojky, Ing. Zuzana
Labudová, Hlavná 187/14, 053 15 Hrabušice
Návrh na odpredaj pozemku KN-E par. č. 92108 v k. ú. Hrabušice, Stanislav Tkáč,
Bernolákova 309/94, 053 15 Hrabušice
Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Obec Hrabušice
komunikácia KN-C parc. č. 2/2
Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB Nadstavba 8 BJ nad Zdravotným strediskom
Žiadosti o NFP pre projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v obci Hrabušice
Informácia o žiadosti predaja výrobkov z auta na pozemkoch parc. č. 1772/7, parc. č.
1772/8 k. ú. Hrabušice, Erik Fencík, Hutnícka 3418/3, Spišská Nová Ves
Informácia o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov v obci, LOTTE s.r.o.,
Tallerova 4 Bratislava – Staré mesto 811 02, Gzim Resiti, Bajkalská 12 058 01 Poprad
Rôzne
Záver

Hlasovanie : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,
K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov

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

Doplnenie bodu
Žiadosť 8a
Starostka obce doplnila bod- Vodovodná prípojka – Agrourbár s.r.o

Hlasovanie za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,
M.Jendrál,
Doplnenie bodu H.Čujová DiS.
Odpredaj majetku, chatky na parkovisku.
Vysvetlila starostka, musí sa zapísať najprv chatka. na LV obce, až tak sa môže odpredať majetok.
Ing.I.Body – vysvetlil odpredaj v uznesení.
Po vysvetlení poslankyňa H.Čujová DiS. stiahla bod programu.
Doplnenie bodu programu M.Kacvinský
10a/ Žiadosť o zmenu využitia pozemku.
Hlasovanie 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 vrátane
doplnených bodov a zmien.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program vrátane doplnených bodov a zmien.
Hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,
M.Jendrál,
K bodu č.5.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
H.Čujová DiS. – nebola prevedená kontrola všetkých uznesení. Materiály boli zaslané
neskoro. Zmluva o budúcej zmluve je podpísaná ?
Stanovisko k elektroprípojke 460/4/2021- musí ísť do zámeru . Zmluva je pripravená?
5 dní pred zasadnutím je nutné doručiť materiály.
Ing.I.Body- v rokovacom poriadku nie sú uvedené termíny dodania materiálov.
Ing.P.Hodák – plnenie uznesení o dotáciach – plní sa ?
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P.Hodák , M.Jendrál
K bodu č. 6

Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie
Informovala starostka -

Predkladá sa rozpočtové opatrenie č.4 zmena v rozpočte, návrh na schválenie rozpočtového
opatrenia Obecným zastupiteľstvom obce Hrabušice, zmena zdroja podnikateľskej činnosti 71.
Predkladá sa rozpočtové opatrenie č.5 zmena v rozpočte, návrh na schválenie rozpočtového
opatrenia Obecným zastupiteľstvom obce Hrabušice, zvýšenie príjmov, výdavkov BV, KV
z toho:
 Advokátskej a právne služby
3 000,00 €
 Nájomné budov, objektov
1 570,00 €

 Elektronická evidencia zberu komunálneho odpadu
 Tlač vstupeniek do Slovenského raja

5 000,00 €
2 500,00 €

J.Jendrál – zobrať z inej položky .
Starostka obce – vysvetlila tvorí sa rezervný fond. Z tohto fondu pôjde na ďalšom zastupiteľstve
presun.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtového
opatrenia č.4/2021 príloha 1, rozpočtového opatrenia č.5/2021 príloha 2.
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,
K bodu č. 7

Informácia o postupe predaja pozemkov ulica Nová po porealizačnom geodetickom
zameraní.
Informovala starostka
Na zasadnutí OZ dňa 28.4.2021 uznesením číslo 453 k bodu rokovania č.17 predkladaného
Obcou Hrabušice, starostkou obce vo veci návrhu zámeru predaja pozemkov na ulici Nová ako
prípad osobitného zreteľa za cenu podľa predloženého znaleckého posudku č. 23/2021
k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemkov za 10,16 €/m2 celkom za 9 123,68 €/898 m2, bol
schválený pozmeňujúci návrh poslanca pána Kacvinského na zámer predaja nie za cenu podľa
znaleckého posudku, ale za cenu 1,99 €/m2 pre vlastníkov susediacich pozemkov, ktoré
predmetné parcely využívajú.
Návrh na odpredaj sa týkal pozemkov zistených po porealizačného geodetickom zameraní
stavby rekonštrukcie cesty na ulici Nová KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území Hrabušice vo vlastníctve
obce Hrabušice. Výhrady k cene predaja 1,99 €/m2:
 Na základe vyjadrenia hlavného kontrolóra obce Hrabušice by sa jednalo o nehospodárne
nakladanie s majetkom obce aj v porovnaní s inými prípadmi predaja pozemkov obcou ako
prípadu osobitného zreteľa, v tomto prípade je rozdiel medzi celkovou sumu za predaj
9 123,68 € podľa znaleckého posudku a celkovou sumou za predaj 1 787,02 € podľa návrhu
poslanca pána Kacvinského a schváleného uznesenia OZ.
 Vlastníci susediacich pozemkov zatiaľ nepodali všetci žiadosti o kúpu pozemkov
a neprejavili tak všetci vôľu kúpiť uvedené pozemky.
 Nebol u každého vlastníka susediaceho pozemku dostatočne zdôvodnený osobitný zreteľ
Rozprava
H.Čujová DiS. - Prečo poslanci nemajú vyjadrenie od kontrolóra obce?
Hlavný kontrolór – upozornil na neštandardný postup OZ. Osobitným zreteľom sa
v minulosti za znalecký posudok predávali pozemky. Nie je to v súlade so zákonom. Podal
podnet na prokuráturu.
H.Čujová – DiS. – predaj bude v zmysle dobrých mravov. Zobrať na vedomie s výhradami.
M.Jendrál – počkať ešte mesiac na vyjadrenie prokuratúry.
Ing. Hodák – občan má právo rozhodnúť sa. Podmienky neboli určené.
Kontrolór obce – cena pozemku , prejav vôle musí byť , prebytočnosť majetku musí byť
dopredu schválená OZ.
J.Jendrál – znalecký posudok je z roku 2021, dajú ľudia podľa znaleckého posudku?
Starostka obce – doporučila počkať ešte mesiac.

Ing. I.Body – 2 varianty riešenia .
Ing.P.Hodák – čo robil 40 rokov OcÚ ? Nikto o tom nevedel .
Starostka obce – pasport ciest neukázal pravdu. Pôjde sa v dimenziách rozhodnutia
prokuratúry.
M.Jendrál – jedná sa 16 ľudí. Počkať ešte mesiac.
Pozmeňujúci návrh poslankyňa H.Čujová DiS.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
má výhrady
Na informácie obce k schválenému zámeru predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území

Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Hrabušice a to 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 za cenu 1,99 €/m2
1. Nebolo predložené písomné vyjadrenie hlavného kontrolóra.
2. OZ schválilo predaj so zohľadnením verejného záujmu, dobrých mravov a s dôrazom na
osobitný zreteľ, odprezentovaný spoločne pre všetkých majiteľov pozemkov pri hlasovaní
uznesenia č. 453/4/2021 za schválenie zámeru na predaj pozemkov na zastupiteľstve dňa
28.4.2021, toto bolo podpísané p. starostkou.
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

Proti : Ing. I. Body
Zdržali sa: M.Jendrál, Z. Galisová
O návrhu obce sa nehlasovalo.
K bodu č. 8

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra KN-C parc. č. 946/8 a
parc. KN-E par. č. 91250/1 v k. ú. Hrabušice, stavba vodovodnej prípojky, Ing. Zuzana
Labudová, Hlavná 187/14, 053 15 Hrabušice.
Informovala starostka obce . Obec by sa pripojila k realizácii vodovodnej prípojky. Budú 3
podružné merače.
Ing.Hodák – predlžiť vodovodnú prípojku v celom úseku nad Partizánskou ulicou a pomôcť
ľuďom do budúcnosti
H.Čujová DiS. – obec môže vybudovať vodovodnú prípojku .
Prípojka sa urobí po posledný postavený dom.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Uloženie vodovodnej prípojky obcou Hrabušice .
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve
Obce Hrabušice
parc. č. C-KN 946/8 o výmere 276 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. E-KN 91250/1
o výmere 1640 m2, druh pozemku ostatná plocha
spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete – vodovodnú prípojku a v povinnosti vlastníka
zaťaženého pozemku časti parcely č. C-KN 946/8 a časti parcely č. E-KN 91250/1 strpieť
uloženie inžinierskych sieti – vodovodnej prípojky a v povinnosti vlastníka strpieť potrebné
úkony pri jej údržbe, oprave, rekonštrukcii, modernizácii a v prípade vyskytnutia poruchy na
vodovodnej prípojke umožniť vstup k jej odstráneniu, v rozsahu podľa geometrického plánu na
porealizačné zameranie stavby, v prospech Ing. Zuzana Labudová, Hlavná 187/14, 053 15
Hrabušice
a súhlasí s napojením Ing. Z.Labudovej na vodovodnú prípojku

Za:, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

Neprítomný: Ing.I.Body
K bodu č.8a
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra KN-C parc. č. 946/8
a parc. KN-E parc.č. 91250/1 v k.ú. Hrabušice, stavba vodovodnej prípojky, Agrourbár
spol. s.r.o. Hlavná 233, Hrabušice
Informovala starostka obce Urbariát má záujem taktiež o vodovodnú prípojku.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Uloženie vodovodnej prípojky obcou Hrabušice.
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve
Obce Hrabušice
parc. č. C-KN 946/8 o výmere 276 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. E-KN 91250/1
o výmere 1640 m2, druh pozemku ostatná plocha
spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete – vodovodnú prípojku a v povinnosti vlastníka
zaťaženého pozemku časti parcely č. C-KN 946/8 a časti parcely č. E-KN 91250/1 strpieť
uloženie inžinierskych sieti – vodovodnej prípojky a v povinnosti vlastníka strpieť potrebné
úkony pri jej údržbe, oprave, rekonštrukcii, modernizácii a v prípade vyskytnutia poruchy na
vodovodnej prípojke umožniť vstup k jej odstráneniu, v rozsahu podľa geometrického plánu na
porealizačné zameranie stavby, v prospech Agrourbár spol. s.r.o. Hlavná 233, Hrabušice.
Za: Ing.I. Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

K bodu č.9
Návrh na odpredaj pozemku KN-E par. č. 92108 v k. ú. Hrabušice, Stanislav Tkáč,
Bernolákova 309/94, 053 15 Hrabušice
Zámer bol zverejnený.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č. 451/4/2021 zo dňa 28.4.2021 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 KN-E parc. č. 92108, ostatná plocha, o výmere ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o priľahlý pozemok a nehnuteľnosť
pre ktorú bude vybudovaná vodomerná šachta je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
schvaľuje
predaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice,
zapísaného na LV č. 1, parc. č. KN E č. 92108, ostatná plocha, ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom do vlastníctva Stanislav Tkáč, Bernolákova 309/94, 053 15 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 ide o priľahlý pozemok a nehnuteľnosť pre ktorú bude vybudovaná vodomerná šachta
je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

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 Stanislav Tkáč, Bernolákova
309/94, 053 15 Hrabušice
Hlasovanie:
za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

K bodu č.10
Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Obec Hrabušice
komunikácia KN-C parc. č. 2/2
Informovala starostka obce
Vzhľadom k jestvujúcim šírkovým pomerom v území na časti pozemku par. č. 2/2 k.ú.
Hrabušice, v zmysle projektovej dokumentácie „Účelová komunikácia a spevnená plocha pri
kostole“, nie je možné navrhnúť komunikáciu funkčnej triedy C3 ako to je v platnom územnom
pláne obce. Je potrebné zmeniť kategóriu komunikácie.
Predkladá sa obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny, doplnky č. 2/2020, v zmysle
žiadosti Obce Hrabušice zastúpenej starostkou Obce Hrabušice na zmenu kategórie
komunikácie z komunikácie funkčnej triedy C3 na funkčnú triedu D3 v zmysle STN 73 6110
na časti pozemku par. č. 2/2, k.ú. Hrabušice v územnom pláne .
H.Čujová DiS. –stavebná komisia nemá problém, ale bude zabránený prístup k rodinným
domom.
Starostka obce -prístup budú mať majitelia. Projekt nie je rozdelený na etapy. Vodozádržné
opatrenia sa budú v tejto lokalite riešiť.
Ing.P.Hodák – nebude sa projekt riešiť do schválenia Dodatku č.2? Treba myslieť dopredu na
úsek k rodinným domom. V rozpočte je ušetrených 110.000 €.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmena kategórie
komunikácie z komunikácie funkčnej triedy C3 na funkčnú triedu D3 v zmysle STN 73 6110
na časti pozemku par. č. 2/2, k.ú. Hrabušice v územnom pláne
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
Hlasovanie:
Za : Ing.I.Body, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,
Zdržala sa : H.Čujová DiS

K bodu č.10a
Doplnený bod programu M.Kacvinský
Návrh Zmena a doplnok č. 2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, L. Suchý
a manželka A. Suchá ul. Nová 17, Hrabušice zmenu využitia parcely č. 2280/30

v platnom územnom pláne obce z územia P-poľnohospodárska pôda na územie Bzmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmena kategórie
komunikácie z komunikácie funkčnej triedy C3 na funkčnú triedu D3 v zmysle STN 73 6110
na časti pozemku par. č. 2/2, k.ú. Hrabušice v územnom pláne.
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.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, .,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský , Z..Galisová
Zdržal sa:
H.Čujová DiS

K bodu č.11
Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB Nadstavba 8 BJ nad Zdravotným strediskom.
Informovala starostka obce s obsahom žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB Nadstavba 8 BJ nad
Zdravotným strediskom. Žiadosť sa musí podať do 31.5.2021.
Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje
-účel žiadosti,
-zmluvu o dielo č 1205 2021 SB/ NB
-Dodatok zmluvy o dielo č.1205 2021
-Zmluvu so stavebným dozorom
Za : Ing.I.Body, , Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, H.Čujová DiS
Došlo po dohode poslancov o procesnom postupe pri vytvorení konečného znenia uznesenia,
o ktorom budú informovaní.
K bodu č.12
Žiadosť o NFP pre projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v obci Hrabušice

Obec Hrabušice má spracovaný projekt vodozádržných opatrení v Obci Hrabušice a výkaz,
výmer a rozpočet projektu vodozádržné opatrenia v obci Hrabušice. Navrhuje sa schválenie
uznesenia pre spracovanie žiadosti o predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
v roku 2021 a spolufinancovanie vo výške:
 stavebné práce vo výške
182 128,96 € s DPH
 dozor
2 914,06 € s DPH
 PD
3 000,00 € s DPH
 riadenie
5 513,80 € s DPH
 plagát
36,00 € s DPH
Výška celkových výdavkov na projekt:
193 592,82 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt
Návrh na uznesenie

193 592,82 Eur

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Vodozádržné opatrenia v obci Hrabušice“
Výška celkových výdavkov na projekt:
193 592,82 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt
193 592,82 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov – 5 %:
9 679,64 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
Hlasovanie:
Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

K bodu č. 13
Informácia o žiadosti predaja výrobkov z auta na pozemkoch parc. č. 1772/7, parc. č.
1772/8 k. ú. Hrabušice, Erik Fencík, Hutnícka 3418/3, Spišská Nová Ves
Informovala starostka obce s obsahom žiadosti k predaju kysnutého pečiva .
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o žiadosti Erik Fencík, Hutnícka 3418/3, Spišská Nová o povolenie predaja
výrobkov z kysnutého pečiva z auta na pozemkoch obce Hrabušice par. č. 1772/7, 1772/8
využívaných na parkovanie vozidiel na Podlesku.
Hlasovanie:
Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

K bodu č. 14
Informácia o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov v obci, LOTTE
s.r.o, Tallerova 4 Brartislava – Staré mesto 811 02 , Gzim Resiti, Bajkalská 12, 058 01
Poprad
Informovala starostka obce - zmzlinové stánky
H.Čujová Dis. – posunula žiadosti na Agrourbár .
Informovala starostka obce. Žiadosti boli prejednané na pracovnom stretnutí.
OZ berie na vedomie
Informáciu o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov so zmrzlinou
a doplnkových tovarov v obci Hrabušice.
Za :Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál,

Obec v súčasnosti nedisponuje priestorom na umiestnenie predajných stánkov k predaju
zmrzliny.
V bode Rôzne:
Informovala starostka obce , je nutné zakúpiť multifunkčné auto. obec by mohla obec
zakúpiť. V jeseni výjde výzva na zakúpenie motorového vozidla. Zamestnanec chodí pre
odpad do domácnosti na Podlesku.
Most na Podlesku je v havarijnom stave, most na Píle je taktiež v havarijnom stave.
M. Jendrál- MOM , ľudia nemajú vyrovnané fin.prostriedky, za služby v MOM.
Vysvetlila starostka- dobrovoľníkov platí obec. Zdravotníkov platí MOM , ale musí vystaviť
faktúru. Bolo vyhlásené rozhlasom očkovanie v obci na COVID 19.
J. Jendrál – upraviť kúsok zelene na Gaštanovej ulici.

Záver: Zasadnutie OZ ukončila predsedajúca 9 ,41 hod.
Overovatelia zápisnice:
Zapísala : Kapsdorferová
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

PaedDr.Jana Skokanová
starostka obce

