Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 22.6.2021
Prítomní: Ing.I.Body, Z.Galisová, , J.Jendrál, E.Kroščenová, M.Jendrál, Ing. P. Hodák,
V priebehu rokovania OZ prišli : H.Čujová DiS, M.Kacvinský
Ospravedlnení : Z.Jendrál, Ing.L.Budzák
K bodu č.1
Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných
a skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, prítomných 6 poslancov.

Program
1. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
4. Určenie overovateľov zápisnice
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2 . polrok 2021
6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice za rok 2021, rozpočtové opatrenie
7. Návrh na rekonštrukciu inžinierskych a telekomunikačných sietí, Zdrav. stredisko
Hrabušice.
8. Návrh na vypracovanie statických posudkov mostov Píla, Podlesok Hrabušice
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č. ../2021 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice
10. Návrh na zrušenie Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou Hrabušice,
Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice
11. Vysporiadanie užívateľského vzťahu medzi SPP - distribúcia a Obcou Hrabušice
plynofikácia ulica Zimná, schválenie nájmu.
12. Informácia o stave zákazky Oprava plochej strechy modulovej kontajnerovej Materskej
školy Hrabušice.
13. Zabezpečenie vykonávania triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu.
14. Rôzne
15. Záver
Hlasovanie za : Ing.I.Body, Z. Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál, Ing.P.Hodák
K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov

Komisie
Schválenie návrhovej komisie: Ing.P.Hodák , J.Jendrál
Určenie overovateľov zápisnice: E. Kroščenová , Z. Galisová
určená zapisovateľka : A. Kapsdorferová
hlasovanie za: Ing.I. Body, Z. Galisová, E. Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál, Ing.P. Hodák
8,04 sa odprezentoval poslanec M.Kacvinský
K bodu č.3
Názov bodu: Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje

Program zasadnutia OZ z 22.6.2021
Hlasovanie za : Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál , Ing.P.Hodák,
M.Kacvinský
K bodu č.5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na 2. polrok 2021
Informovala starostka obce plán predložený na základe § 18 zákona 369 – predložený návrh
plánu kontrolnej činnosti na 2 .polrok 2021.
Rozprava:
J.Jendrál – doplniť kontrolnú úlohu pre hlavného kontrolóra - čerpanie rozpočtu, právne
služby. Doplňujúci návrh kontrolná úloha pre kontrolóra:
Preveriť oprávnenia čerpania finančných prostriedkov na advokátske a právne služby 2020-21
s uzneseniami OZ Hrabušice
Hlasovanie za : Z.Galisová, M.Kacvinský, M.Jendrál, J.Jendrál , Ing.P.Hodák, E.Kroščenová

Zdržal sa : Ing.I.Body
8,06 sa odprezentovala Čujová DiS.
H.Čujová DiS. – doplňujúci návrh kontroly – doplniť kontrola rozdielu 100.000 € z rozpočtu
obce december 2019. Kontrolu previesť do 31.7.2021.
Za hlasovanie: H.Čujová DiS., Z.Galisová, M.Kacvinský, M.Jendrál, J.Jendrál , Ing.P.Hodák,
E.Kroščenová

Zdržal sa: Ing.I. Body
Návrh za doplnené uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na 2. polrok 2021 s doplnenými
bodmi
1. Preverenie oprávnenia čerpania fin. prostriedkov na advokátske a právne služby 20202021 s uzneseniami OZ Hrabušice.
2. Kontrola rozdielu 100.000 € z rozpočtu obce december 2019. Dátum plnenia
31.7.2021
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 schváleného plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.
Hlasovanie:
za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, M.Kacvinský, M.Jendrál, J.Jendrál , Ing.P.Hodák,
E.Kroščenová
K bodu č. 6
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie.

Informovala starostka obce
Predkladá sa rozpočtové opatrenie č.6 zmena v rozpočte, návrh na schválenie rozpočtového
opatrenia Obecným zastupiteľstvom obce Hrabušice, zvýšenie príjmov, výdavkov BV, KV
z toho:
















Predaj pozemkov
Advokátske a právne služby
Zálohy na projekty EÚ, vypracovanie žiadostí
Tlač vstupeniek do Slovenského raja
Údržba technických zariadení v Slovenskom raji
Kultúra a podujatia, podujatia v obci, materiál, služby
Prev. str., pr., zariad., techn,
(ozvučenie, kamera)
Nákup sanitárny WC kontajner Podlesok
(elektrina, voda, mreže)
Kanalizácia Hŕbok – Pohoda Services
Projekt DBÚ v NPSR
Rekonštrukcia inž. siete zdrav. stredisko
Podnikateľská činnosť
BP, BV
Odmeny, odvody vstupenky MPSR

2 350,84 €
10 000,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
10 000,00 €
18 742,36 €
3 500,00 €
3 400,00 €
10 000,00 €
85 000,00 €
50 000,00 €
5 818,93 €
14 067,14 €
7 300,00 €

Predkladá sa zmena v rozpočte č.7, návrh na vzatie na vedomie zmeny rozpočtu Obecným
zastupiteľstvom obce Hrabušice, účelovo určených prostriedkov z toho:
 Testovanie Covid – 19
122 160,00 €
 Sčítanie domov, bytov, obyvateľov
10 589,70 €
 Dotácie stav úrad, životné prostredie,
2 363,62 €
register obyvateľstva, ÚPSVR
 Základná škola
19 875,02 €
Rozprava
Ing.P.Hodák- advokátske a právne služby – OZ nevedelo o spore s Ing.Š.Labudom. OZ
nedalo súhlas na zastupovanie advokátskou kanceláriou.
Starostka obce – vysvetlila , chcela zmier s Š. Labudom , OZ malo vedomosť a dalo jej súhlas
OZ. Išlo o vývoz fekálií. Všetci sú omylní. Treba si porovnať platby pri paušále a pri priamej
platbe za advokátske služby.
H. Čujová DiS. – obec má fundovaných zamestnancov, ktorí môžu zastupovať obec. Znížiť
právne služby na nulu. Analýza sa robí aj na uznesenia OZ a obec to prepláca.
E. Kroščenová – starostka obce informovala o 2-och súdnych sporoch. Právnickú službu Obec
potrebuje.
Ing.I.Body- obec má pokračujúce spory , bol zrušený paušál, ktorý bol výhodný pre Obec poslanci na nič nereagovali po predložení návrhu advokátskej kancelárie.
M.Kacvinský – pri spore dvojitého vlastníctva boli odsúhlasené OZ fin. prostriedky na
právnické služby. O druhom probléme OZ nevedelo. Finančný limit malo ATC – nebol
prekročený schválený limit.
Starostka obce – zatiaľ nie je súd s Firmou, rokuje sa o mimosúdnom vyrovnaní.
H.Čujová DiS. – načo tých 10.000 € je nutných na právne služby? Požiadala o vysvetlenie.
Ing.I.Body – pre obec aby boli dokončené súdne spory. VZN nebolo schválené o odpadoch,
preto vznikol problém z vývozcom, ktorému obec dala výpoveď.
Poslanecký návrh H.Čujovej DiS.

Návrh na uznesenie.
OZ schvaľuje na právnické služby 0,00 €.
Za : H.Čujová DiS.
Proti : M.Jendrál, Ing.I. Body, Z.Galisová
Zdržal sa: J.Jendrál, E. Kroščenová, Ing. P.Hodák, M.Kacvinský
Návrh na uznesenie neprešiel hlasovaním.
Poslanecký návrh uznesenia J. Jendrál k úprave rozpočtu
Uhradiť faktúru vo výške vo výške 2322 € za advokátske a právne služby, znížiť položku
rekonštrukcie inž. siete Zdravotné stredisko na sumu 25.000 €. Obec nebude čerpať fin.
prostriedky z kapitálových výdavkov rekonštrukcia kanalizácie , elektriky, soc. zariadení ZŠ
z rezervného fondu.
Nečerpať z kapitálových výdavkov a vstúpiť do jednania s riaditeľkou školy.
M. Kacvinský – urobiť rekonštrukciu s jednou firmou.
Starostka obce – vysvetlila, že sa nedá robiť dodatok s víťaznou firmou. Rozpočtovaných je
na elektriku 25.000 €. Obvodná lekárka chce ísť do novej miestnosti s 2 umývadlami.
Dentista chce nového lekára a potrebuje v miestnosti nové umývadlo. Budú sa musieť robiť
možno aj nové rozvody vody a kanalizácia. Pri rekonštrukcii vyskočia skryté závady.
Ing. I.Body – musí byť dodržaný postup. Budú sa realizovať práce postupne. Rokovací
poriadok sa permanentne porušuje.
Ing. P.Hodák – poslanci nechcú blokovať fin. prostriedky, poslanci nemajú problém stretnúť
sa na pracovných stretnutiach.
J.Jendrál – do dnešného dňa ATC nemá schválenú dotáciu .
Starostka obce – žiadna organizácia zatiaľ nedostala.
Odišiel poslanec M.Jednrál
Za: H.Čujová DiS, J.Jendrál, M. Kacvinský, Ing.Hodák
Proti : E.Kroščenová, Galisová
Zdržal sa : Ing.I.Body
Neprítomní : M.Jendrál
Návrh na celkové uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtového
opatrenia č.6/2021 príloha 1 po zapracovaní poslaneckého návrhu poslanca J. Jendrála
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 účelovo určených
prostriedkov č. 7/2021 príloha 2.
hlasovanie:
za :Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, M.Kacvinský, M.Jendrál, J.Jendrál , Ing.P.Hodák,
E.Kroščenová

neprítomný – M. Jendrál
Odišla poslankyňa H.Čujová DiS. o 9,00 hod.

K bodu č.7
Návrh na rekonštrukciu inžinierskych a telekomunikačných sietí, Zdravotné stredisko
Hrabušice.
Informovala starostka obce o potrebe rekonštrukcii spodných častí zdravotného strediska.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
kompletnú rekonštrukciu rozvodov inžinierskych a telekomunikačných sietí v existujúcej
budove Zdravotného strediska Hrabušice
Hlasovanie:
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS

K bodu č.8
Návrh na vypracovanie statických posudkov mostov Píla, Podlesok Hrabušice.
Informovala starostka obce. Most na Pílu je nestabilný. Je nutné urobiť statický posudok
mostu a či statika mostu vyhovuje a neohrozuje dopravu a životy ľudí.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Vypracovanie statického posudku na nosné konštrukcie mostu vo vlastníctve obce Hrabušice v časti
Píla.
Hlasovanie:
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS

K bodu č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č. .... /2021 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice.
Informovala starostka obce. V novom VZN sú upravené položky.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení obce Hrabušice č. .../2021 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice
Hlasovanie:
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS

K bodu č. 10
Návrh na zrušenie Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou
Hrabušice, Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice

Informovala starostka obce .Centrum bolo zriadené v roku 2010. Centrum je nefunkčné už 10
rokov.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Podanie žiadosti o vyradenie Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369/91, 053
15 Hrabušice, zo siete škôl a školských zariadení Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Hlasovanie:
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS
K bodu č.11
Vysporiadanie užívateľského vzťahu medzi SPP – distribúcia a Obcou Hrabušice, plynofikácia
ulica Zimná, schválenie nájmu.
Informovala starostka a výstavbe plynofikácie.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom NTL plynovodu „Rozšírenie NTL distribučnej
siete v obci Hrabušice, na pozemku parc. KN – C 831/94, ktorý bol vybudovaný obcou
Hrabušice, s možnosťou jeho budúceho predaja spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské
nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, za účelom zabezpečenia služieb obyvateľstvu.
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS

K bodu č. 12
Informácia o stave zákazky Oprava plochej strechy modulovej kontajnerov Materskej
školy Hrabušice.
Informovala starostka obce.
Obec Hrabušice v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní zákazky „Oprava plochej strechy modulovej kontajnerovej Materskej
školy Hrabušice izoláciou, hydroizoláciou, odkvapovým systémom, čiastkovou opravou
stropných podhľadov v interiéri“:
1. Vybrala spoločnosť MUREX, s.r.o. Hnilčík 134, 053 32 Hnilčík ktorej ponuka bola prijatá,
bola podpísaná štatutárom zmluva o dielo, ale ktorá dňa 5.5.2021 doručila obci Hrabušice
odstúpenie od zmluvy pre zdĺhavé termíny dodania materiálov a následnej neschopnosti
dodržať zmluvný termín ukončenia opravy z dôvodu pandemickej situácie Covid 19.
2. Obec Hrabušice preto 5.5.2021 oslovila spoločnosť PASTEL, spol. s.r.o., Pod Kamennou
baňou 36, 080 01 Prešov, ktorá bola v rámci vyhodnotenia ponúk v poradí 2.. Spoločnosť
PASTEL aj keď 6.5.2021 prejavila záujem o realizáciu zákazky, po komunikácii so
spoločnosťou pre prípad uzatvorenie zmluvy o dielo, spoločnosť PASTEL, spol. s.r.o
nemohla potvrdiť termíny začiatku stavby a ukončenia stavby pre vzniknutú situácii
dodávateľských dlhých čakacích lehôt v dodávke polystyrénov. Na základe uvedeného
Obec Hrabušice oznámila 11.5.2021 spoločnosti, že s ňou z uvedených dôvodov nemôže
realizovať zákazku.
3. Obec Hrabušice preto oslovila 11.5.2021 spoločnosť GAMAT s.r.o., Bobrovec 562, 032 21
Bobrovec ako spoločnosť ktorá bola v rámci vyhodnotenia ponúk v poradí 3. Aj keď

spoločnosť prejavila záujem o realizáciu zákazky, dňa 15.6.2021 doručila obci oznámenie,
že nebude realizovať zákazku, z dôvodu pracovného vyťaženia, dlhších čakacích lehôt pre
nedostatok materiálu na trhu. – príloha 3
Obec Hrabušice informovala riaditeľku ZŠ s MŠ Hrabušice a Regionálny úrad verejného
zdravotníctva o neplnení termínu odstránenia nedostatkov do 31.5.2021.
Rozprava
Ing.P.Hodák – vyhlásiť nové obstarávanie, znížiť sklon.
Starostka – sklon je 2%. Je nutné určiť rosný bod. Navrhla zatepliť celú škôlku. Sedlová
strecha, drevená. Krytina plech , alebo hydroizolácia? FI Gamat – obec zavádzala mesiac. Do
vysúťažených súm sa nedajú robiť dodatky. Hydroizolácia a zateplenie strechy. Celé treba
odkryť a zaizolovať.
M.Kacvinský – pás je aký široký?
J.Jendrál – urobiť štúdiu. Boli firmy na obhliadke .
Starostka obce – nie je čas na nové štúdie. Gamat mal fúkanú izoláciu. Obchody nevedia
urobiť cenovú ponuku na materiál. Z drevom je tiež problém. Vo verejnom obstarávaní musí
byť určený strop financií. 510 m2 je zastavaná plocha MŠ.
Ing.I.Body – je 35 tis. schválených v rozpočte na strechu. Pôjde sa do nového obstarávania.
V tejto dobe treba ísť do istoty. Treba rátať s variantom, že sa murovaná škôlka nemusí
realizovať a obec nebude úspešná pri podanej žiadosti z fondou EÚ.
M.Kacvinský – firmy nedajú cenovú záruku.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu stave zákazky „Oprava plochej strechy modulovej kontajnerovej Materskej školy
Hrabušice izoláciou, hydroizoláciou, odkvapovým systémom, čiastkovou opravou stropných
podhľadov v interiéri“ a nemožnosti realizovať zákazku v požadovaných termínoch
navrhnutými technicko - materiálnym riešeniami oslovenými vybranými dodávateľmi v rámci
vykonaného postupu verejného obstarávateľa.
Hlasovanie:
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS

K bodu č.13
Zabezpečenie vykonávania triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
dopadu.
Informovala starostka obce. Budú sa riešiť len bytovky.
M. Kacvinský- kuchynský odpad ? Dať radšej kompostéry k bytovkám. Na každej ulici uložiť
kompostér.. Paušál sa bude platiť aj keď sa nič neodvezie.
Ing. I. Body – rieši sa otázka o kuchynským odpadom. Brantner dodá 50 vedierok
k bytovkám. Pri zbere z celej obce by to bolo nákladné. K vývozu sa treba vracať. Ísť do
komunitného kompostovania.
Starostka obce – je na rozhodnutí OZ ako sa to bude riešiť. Zákon o vývoze platí od 1.7.2021.
Vozidlo sa bude môcť požiadať z envirofondu.

Ing.P.Hodák – urobiť centrálne kompostovisko. Zakúpiť plochu oproti zberného dvora.
Kompostér urobiť v Hrabušiciach a riešiť vlastné kompostovisko. Kompostér dať na každú
ulicu.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Vývoz kuchynského odpadu z obce Hrabušice z jednej 240 l nádoby na BRKO zabezpečenej
vetracími otvormi s umiestnenej pri 15 bytovej jednotke a z jednej 240 l nádoby na BRKO
zabezpečenej vetracími otvormi umiestnenej pri 10 bytovej jednotke podľa cenovej ponuky
Brantner Nova, Spišská Nová Ves zo dňa 14.6.2021.
Hlasovanie:
za: Ing. I.Body, E. Kroščenová, Z. Galisová, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský
neprítomní : M.Jendrál, H.Čujová DiS

V bode Rôzne:
Infomovala starostka oslovené boli 7 firmy na hydroizolácie pri oprave MŠ.
Búracie práce – majú sa začať? Nájomca odišiel z rodinného domu.
Ing.Body – zajtra príde posudok znalca na rod. dom, ktorý pôjde do verejnej súťaže.
starostka obce - na obci sú podklady IBV Hŕbok.
Ing.P.Hodák – prečo sa nedávajú dotácie?
starostka obce - Auditórka dala upozornenie pri audite. Jednotlivé dotácie sa dávajú na
konkrétne akcie a nie na činnosť klubov.
ZŠ má dostatočný balík financií. Transfer sa dá preklasifikovať do kapitálov.
Záver:
Zasadnutie OZ ukončila predsedajúca 9,50 hod.
Overovatelia zápisnice: E.Kroščenová, Z.Galisová
Zapísala : Kapsdorferová
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

PaedDr.Jana Skokanová
starostka obce

