Uznesenie č. 511/10/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

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

Uznesenie č. 511/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
4.01 Návrhovú komisiu: Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
určuje
4.02 Overovateľov zápisnice : Z.Galisová, E.Kroščenová
menuje
zapisovateľku : E. Lučivjanská

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 512/10/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č.3
Názov materiálu : Schválenie programu Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice

Uznesenie č. 512/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
1. Doplnenie nového bodu č. 13.1. poslankyňou H. Čujovou DiS.
Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hrabušice.
Hlasovanie:
Za:
- H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál,
Zdržal sa : - Ing.I.Body,
Neprítomný - M.Jendrál, Z.Jendrál
2. Doplnenie nového bodu č.19
Výstavba solárneho nabíjacieho ostrova pre e- bike, návrh nájomnej zmluvy, Združenie obcí
Mikroregión Slovenský raj – Sever so sídlo Hlavná 171, 05315 Hrabušice.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál
Neprítomní - M.Jendrál, Z.Jendrál

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 513/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

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

Uznesenie č. 513/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
Program vrátane doplnených bodov a zmien.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 514/10/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č.5
Názov materiálu : Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Hrabušice.

Uznesenie č. 514/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 515/10/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č. 6.1
Názov materiálu : Návrh na zrušenie spoločného školského obvodu s obcou Vydrník.

Uznesenie č. 515/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
berie na vedomie
návrh na zrušenie spoločného školského obvodu s obcou Vydrník
poveruje
Obecný úrad vypracovať a predložiť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia Obce
Hrabušice o zriadení spoločného školského obvodu do ktorého nebude patriť obec Vydrník.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 516/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č. 6.2
Názov materiálu: Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie murovanej materskej školy
Hrabušice pre zapojenie sa do výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Uznesenie č. 516/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje

a) návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie murovanej materskej školy Hrabušice
pre zapojenie sa do výziev predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
b) vyčleniť v rozpočte obce finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie murovanej materskej školy Hrabušice pre zapojenie sa do výziev na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 517/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č.7
Názov materiálu: Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 517/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce k 30.9.2021.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 518/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č.8

Vypustenie položky z rozpočtového opatrenia na nákup radaru.
Pozmeňujúci poslanecký návrh Jozefa Jendrála

Uznesenie č. 518/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

vypúšťa
z rozpočtového opatrenia položku na nákup radaru.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 519/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č.8

Poslanecký návrh na zmenu rozpočtu na základe prílohy č.1

Uznesenie č. 519/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

schvaľuje
poslanecký návrh Jozefa Jendrála.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha č.1 k uzneseniu č. 519/10/2021

1. financovanie obstarania kamerového systému z prostriedkov Rezervného fondu vo
výške do 5.000,00 €
2. financovanie obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti pre kuchynský odpad
v rámci dobudovanie systému triedeného odpadu z prostriedkov Rezervného fondu vo
výške do 25 000,00 €

Uznesenie č. 520/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.8
Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové

opatrenie.

Uznesenie č. 520/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

Schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtových
opatrení č. 9/2021, príloha č.1 so zapracovaním pripomienok Jozefa Jendrála.
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtových
opatrení č.8/2021 .

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha č.1 k uzneseniu č. 520/10/2021

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

financovanie investičnej akcie stavby Búracie práce stavby súp. č. 101/66 schválenej
uznesením číslo 509/8/2021 zo dňa 4.8.2021 z prostriedkov Rezervného fondu vo výške
118 000,00 €
financovanie investičnej akcie stavby Kontajnerová MŠ Hrabušice – rekonštrukcia
schválenej uznesením číslo 506/8/2021 zo dňa 4.8.2021 z prostriedkov Rezervného
fondu vo výške 23 000,00 € (zbytok do sumy 110 629,46€ bude financovaný
z prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ, MŠ vo výške 87 686,09 €)
financovanie obstarania kamerového systému z prostriedkov Rezervného fondu vo
výške do 5000,00 €
financovanie opravy kanalizácie Hasičskej zbrojnice z prostriedkov Rezervného fondu
vo výške do 5 420,00 €
financovanie obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti pre kuchynský odpad
v rámci dobudovania systému triedeného odpadu z prostriedkov Rezervného fondu vo
výške do 25 000,00 €
financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie
kanalizácie ul. Tomášovská, Hrabušice schválenej uznesením číslo 507/8/2021 zo dňa
4.8.2021 v sume 116 073,42€ z prostriedkov Rezervného fondu vo výške 27 022,62 €,
z úverových prostriedkov vo výške 89 050,80 €.
financovanie obstarania 2 ks kontajnerov pre uskladnenie hračiek Materskej školy
Hrabušice z prostriedkov Rezervného fondu vo výške do 5 000,00 €
úhradu odmeny mandatárovi Diervilla, spol. s r. o., Orgovánová 11 080 01 Prešov,
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hrabušice v celkovej výške
4 642,60 EUR z prostriedkov Bežných výdavkov.
financovanie vydania knihy Spod Marcelovho hradu z Bežných výdavkov vo výške do
3 000,00 €

Uznesenie č. 521/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.9
Názov materiálu: Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabušice.

Pozmeňujúci poslanecký návrh Ing.P.Hodáka

Uznesenie č.521/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
Poslanec obce Ing.P.Hodák predkladá poslanecký návrh, kde navrhuje delegovať do rady ZŠ namiesto
Ing.Imricha Bodyho poslankyňu Helenu Čujovú DiS.

l. Helena Čujová
2. Zdeno Jendrál
3. Jozef Jendrál
4. Eva Kroščenová

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 522/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.9
Názov materiálu: Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabušice.

Poslanecký návrh Ing.P.Hodáka

Uznesenie č.522/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
deleguje
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Hrabušice v zmysle
ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, s poukazom na ustanovenia § 24, § 25 ods.5, ods.8, ods.9 , ods.12 písm. h, zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
poslancov obce Hrabušice

l. Helena Čujová
2. Zdeno Jendrál
3. Jozef Jendrál
4. Eva Kroščenová

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 523/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.10
Názov materiálu: Návrh Mandátna zmluva Diervilla, spol. s r. o., riadenie projektu –

externý manažment pre projekt s názvom “Vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hrabušice” a s kódom
projektu v ITMS2014+: 312050BAR6, návrh na usporiadanie
vlastníckych a užívacích pomerov, výkup pozemkov pod miestnou
komunikáciou Letná ulica

Uznesenie č. 523/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

schvaľuje
náležitosti návrhu mandátnej zmluvy Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom
v obci Hrabušice podľa návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku na podpis zmluvy
schvaľuje
úhradu odmeny mandatárovi Diervilla, spol s r.o, Orgovánová 11, 080 01 Prešov v celkovej
výške 4642,60 EUR z prostriedkov bežných výdavkov.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 524/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.11

Názov materiálu :

Návrh na odpredaj rodinný dom s.č. 237 na parc.č. 199, hospodárska
stavba, pivnica – sklad, pozemky parc. č. KN-C 199, parc. č. KN-C
200/1, parc. č. KN-C 200/2, parc.č. KN-C 201 v katastrálnom území
Hrabušice, obec Hrabušice obchodnou verejnou súťažou

Uznesenie č. 524/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to predaj
 rodinného domu s.č. 237 na parc.č. 199, hospodárskej stavby, pivnice – skladu,
pozemkov parc. č. KN-C 199 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 693
m2, parc. č. KN-C 200/1 druh pozemku záhrada o výmere 242 m2, parc. č. KN-C 200/2
druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 27 m2, parc.č. KN-C 201 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 202 m2
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to
 rodinného domu s.č. 237 na parc.č. 199, hospodárskej stavby, pivnice – skladu,
pozemkov parc. č. KN-C 199 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 693
m2, parc. č. KN-C 200/1 druh pozemku záhrada o výmere 242 m2, parc. č. KN-C 200/2
druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 27 m2, parc.č. KN-C 201 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 202 m2
uvedené v prílohe č. 1.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha 1
Obec Hrabušice
Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
(ďalej len vyhlasovateľ)
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností,
a to rodinného domu s.č. 237 na parc.č. 199, hospodárskej stavby, pivnice – skladu, pozemkov
parc. č. KN-C 199 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 693 m2, parc. č. KNC 200/1 druh pozemku záhrada o výmere 242 m2, parc. č. KN-C 200/2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 27 m2, parc.č. KN-C 201 druh pozemku zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 202 m2.
Vyhlasovateľ súťaže: Obec Hrabušice
Štatutárny zástupca:
PaedDr. Jana Skokanová
Sídlo:
Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice
IČO:
00329151
DIČ:
2020717688
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
5045910879/0900
IBAN :
SK66 0900 0000 0050 4591 0879
Predmet predaja na základe súťaže:
Rodinný dom, hospodárska stavba, pivnica – sklad, pozemky v katastrálnom území Hrabušice,
obec Hrabušice, rodinný dom s.č. 237 na parc.č. 199, hospodárska stavba, pivnica – sklad,
pozemky parc. č. KN-C 199 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 693 m2, parc.
č. KN-C 200/1 druh pozemku záhrada o výmere 242 m2, parc. č. KN-C 200/2 druh pozemku
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 27 m2, parc.č. KN-C 201 druh pozemku zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 202 m2 v katastrálnom území Hrabušice, obec Hrabušice vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálna kúpna cena: 43. 500,00 €
Kritérium na vyhodnotenie súťažných návrhov: najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Podmienky súťaže:
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:





u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický
kontakt,
u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté
konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
špecifikáciu nehnuteľnosti – predmetu kúpy







2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorá nesmie byť
nižšia ako minimálna kúpna cena,
spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, najneskôr však do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami,
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi
súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam,
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými
podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok
kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej
ceny vo výške stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podmienka,
že návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
b) návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
a to na náklady kupujúceho,
c) predkupné právo v prospech Obce v prípade, ak kupujúci bude chcieť pozemok a rodinný
dom predať, cena pri spätnej kúpe bude určená podľa znaleckého posudku, maximálne
však vo výške kúpnej ceny, za ktorú vyhlasovateľ pozemok odpredal,
d) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje
právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení
kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne
kupujúci,
Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady,
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním
stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne
doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy
nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný
návrhom až do 30 dní po vyhlásení výsledku súťaže.
Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia víťaza súťaže.
V prípade, že v uvedenej lehote víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu,
stráca nárok na uzatvorenie zmluvy.
Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností bude podaný po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky
súťaže.

Termín a miesto predkladania návrhov:
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa
 heslo „Obchodná verejná súťaž – Rodinný dom, hospodárska stavba, pivnica – sklad,
pozemky v katastrálnom území Hrabušice, obec Hrabušice, rodinný dom s.č. 237,
hospodárska stavba, pivnica – sklad, pozemky parc. č. KN-C 199, parc. č. KN-C 200/1,
parc. č. KN-C 200/2, parc.č. KN-C 201“ označenie „neotvárať“
 adresa príjemcu: Obec Hrabušice
Hlavná 171
053 15 Hrabušice
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín
Vyhodnotenie návrhov:
a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom,
dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude starostkou obce vymenovaná
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení
súťažných návrhov je vylúčená.
c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov
a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá
z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla
navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob
hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov.
Zo súťaže sa vylučujú:
 súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,
 súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže
bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže.
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
Kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, najvyššia
ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti návrhov rozhoduje skorší dátum a hodina
doručenia ponuky.
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria a určí
poradie navrhovateľov.
Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
meniť uverejnené podmienky súťaže,
zrušiť súťaž,
pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy,
e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia
výhodnejšej ponuky (užšia súťaž).
a)
b)
c)
d)

Hrabušice .........2021
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie č. 525/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.12
Názov materiálu: Návrh na zámenu nehnuteľnosti v k.ú. Hrabušice, Rímsko katolícka cirkev,
farnosť Hrabušice, Hlavná 600, 05315 Hrabušice.

Uznesenie č. 525/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

berie na vedomie
informáciu o majetkových právach Obce Hrabušice a Rímskokatolíckej cirkvi farnosti
Hrabušice v priestore okolo kostola sv. Vavrincova pripravovanej stavby „Účelová
komunikácia a spevnená plocha pri kostole - Hrabušice.
súhlasí
so zámerom zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania po zmene údajov katastra
nehnuteľností a dohode medzi Obcou Hrabušice a Rímskokatolíckou cirkvou farnosťou
Hrabušice v priestore pripravovanej stavby „Účelová komunikácia a spevnená plocha pri
kostole – Hrabušice“, podľa osobitého zreteľa.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 526/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 526/10/2021
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. 882/179, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva Olšavský Emil,
Nová 39/29, 053 15 Hrabušice, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že
susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve osoby, ktorá tento pozemok dlhodobo
užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie nebolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 527/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 527/10/2021
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. 882/180, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva Jendrál
Zdeněk a Valéria Jendrálová, Nová 38, 053 15 Hrabušice 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 528/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 528/10/2021
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. 882/181, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva
Majcherová Andrea, Nová 37/25, 053 15 Hrabušice, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve
osoby, ktorá tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 529/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 529/10/2021
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. 882/183, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva Dičák
Ladislav a Alžbeta Dičáková, 053 15 Hrabušice, 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 530/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 530/10/2021
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 a Ema Lučivjanská, Nová 34/19, 053 15 Hrabušice, 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 531/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 531/10/2021
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 882/185, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 60 m2, do vlastníctva Bernát
Štefan, Nová 33, 053 15 Hrabušice, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve osoby, ktorá
tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 532/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 532/10/2021
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, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve
osoby, ktorá tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie nebolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 533/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 533/10/2021
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. 882/187, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 51 m2, do vlastníctva Suchý
Ladislav, Nová 17/16, 053 15 Hrabušice, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve osoby, ktorá
tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie nebolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 534/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 534/10/2021
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. 882/188, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 51 m2, do vlastníctva
Pekarčík Tomáš, Mládeže 2351/14, 058 01 Poprad, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve
osoby, ktorá tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 535/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 535/10/2021
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:

6.

KN-C parc. č. 882/189, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 51 m2, do vlastníctva
Paľuchová Alena, Nová 19/12, 053 15 Hrabušice, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve
osoby, ktorá tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 536/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 536/10/2021
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. 882/190, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 51 m2, do vlastníctva
Jakubec Ladislav a Mária Jakubcová, Nová 20/10, 053 15 Hrabušice, 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 537/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 537/10/2021
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:

7.

KN-C parc. č. 882/191, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 51 m2, do vlastníctva
Jakubec Anton a Anna Jakubcová, 053 15 Hrabušice, 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 538/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 538/10/2021
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. 882/192, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 52 m2, do vlastníctva
Jakubec Ladislav a Jana Jakubcová, 053 15 Hrabušice, 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 539/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 539/10/2021
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. 882/193, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 57 m2, do vlastníctva
Petrovič Jaroslav a Anna Petrovičová, Nová 23, 053 15 Hrabušice, 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 540/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.13
Názov materiálu:

Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území
Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice

Uznesenie č. 540/10/2021
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. 882/194, zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 54 m2, do vlastníctva
Hanzély Milan, Nová 26/3, 053 15 Hrabušice, za cenu 1,99 €/m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa tým, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve
osoby, ktorá tento pozemok dlhodobo užívala 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.
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 541/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K doplnenému bodu rokovania č.13.1
Názov materiálu: Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č.122/9 podľa GP č.61/2021

Poslanecký návrh H.Čujovej DiS.

Uznesenie č. 541/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

schvaľuje
Návrh zámeru na predaj časti pozemku KN-C parc. č. 122/9 o výmere 22 m2, podľa GP
č.61/2021, z pôvodného pozemku 122/1 a 123/2 z dôvodu vysporiadania majetkových práv,
z dôvodu osobitného zreteľa.
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
- KN-C parc. č. 122/9 o výmere 22 m2, podľa GP č. 61/2021,
do vlastníctva Lorko Peter a manželka Lorková Jaroslava, Hutnícka 2713/10 Spišská Nová Ves,
v cene 10,54 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 766/2020 zo dňa 6.6.2020 zhotoveného
znalkyňou Ing. Editou Baginovou.
- H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržal sa : - Ing.I.Body
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 542/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.14
Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Hrabušice – Miroslav

Hodák, Partizánska 158, Hrabušice

Uznesenie č. 542/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

1/ schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve
Obce Hrabušice
 časti parc. č. KN-57/2 o výmere 687 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
v katastrálnom území Obce Hrabušice
spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete – kanalizačnú prípojku a v povinnosti vlastníka
časti zaťaženého pozemku parcely č. KN- 57/2 strpieť uloženie inžinierskych sieti –
kanalizačnej prípojky a v povinnosti vlastníka strpieť potrebné úkony pri jej údržbe, oprave,
rekonštrukcii, modernizácii a v prípade vyskytnutia poruchy na kanalizačnej prípojke umožniť
vstup k jej odstráneniu, v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie
stavby, v prospech Miroslav Hodák, Partizánska 158/33, 053 15 Hrabušice .
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie práva
vecného bremena, vypracovanom po zrealizovaní kanalizačnej prípojky, ktorý na vlastné
náklady zabezpečí budúca oprávnená osoba.
2/ súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení práva vecného bremena s budúcou
oprávnenou osobou Miroslav Hodák, Partizánska 158/33, 053 15 Hrabušice.
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 543/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.15
Názov materiálu:

Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti na účel umiestnenia bannera
obce Slovenský raj

Uznesenie č. 543/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

súhlasí
s prenájmom bočnej steny fasády časti objektu na parc.č. KN C-220 na účel umiestnenia
obecného bannera Slovenský raj pre nájomcu Obec Hrabušice
poveruje
starostku obce na rokovanie o prenájme bočnej steny fasády nehnuteľnosti s vlastníkom, na
predloženie návrhu zmluvy pre nájomcu Obec Hrabušice na účel umiestnenia obecného
bannera Slovenský raj v cene 200€/rok za 2 bannery.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 544/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.16
Názov materiálu: Návrh na partnerstvo, Zmluva projektu LDI02013, rozvoja komunitnej

práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce“ z
Nórskych fondov

Uznesenie č. 544/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
súhlasí
s implementáciou projektu LDI02013 „Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v
komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych
služieb Betlanovce v obci Betlanovce“ v rámci programu „Miestny rozvoj a inklúzia“ z
Nórskych fondov
schvaľuje
náležitosti návrhu dohody ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis dohody
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha 1

Návrh
PARTNERSKÁ DOHODA

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zmluvné strany špecifikované v bode 2 tejto Partnerskej dohody (ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú
túto Zmluvu podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“) s cieľom spoločne realizovať projekt s názvom „Support for
social inclusion and positive changes in communities with an emphasis on MRC through the
development of community work in the Social services center Betlanovce in the municipality of
Betlanovce“ špecifikovaný v čl. 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“).
1.2. Prijímateľ podal Žiadosť o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekty – kód výzvy
<LDI02>, ktorú vyhlásil < MIRRI SR> ako správca programu pre program < Miestny rozvoj,
odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov > (ďalej len „Správca programu“). Žiadosť o projekt bola
Správcom programu schválená a Projektu bolo pridelené číslo <LDI02013>.
1.3. Zmluvné strany akceptovali ponuku Správcu programu na poskytnutie Projektového grantu
a každý Partner podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby Prijímateľ po nadobudnutí
platnosti tejto Zmluvy podpísal so Správcom programu projektovú zmluvu na realizáciu projektu
v rámci programu „<Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov >“
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky (ďalej len „Projektová zmluva“), podľa ktorej sa bude Projekt realizovať
v nimi vytvorenom partnerstve. Každý Partner podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa so znením
návrhu Projektovej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy, dôkladne oboznámil, jeho obsahu
porozumel v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptuje, súhlasí s ním a zaväzuje sa Projektovú
zmluvu po nadobudnutí jej účinnosti v rozsahu podľa tejto Zmluvy dodržiavať.
1.4. Partnerstvo vytvorené podľa tejto Zmluvy nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa
§ 829 Občianskeho zákonníka a tento zmluvný vzťah nemá charakter dodávateľskoodberateľského vzťahu.
1.5. Pojmy použité v tejto Zmluve sú definované v čl. 1 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré
tvoria Prílohu č. 2 Projektovej zmluvy a Právnom rámci NFM a Pravidlách implementácie. Ak je
pojem v Projektovej zmluve definovaný odlišne ako v Právnom rámci NFM alebo Pravidlách
implementácie, na účely tejto Zmluvy sa bude vykladať podľa definície uvedenej v Projektovej
zmluve.

2.

ZMLUVNÉ STRANY

2.1. Prijímateľ
Názov spoločnosti/organizácie: Obec Betlanovce
Právna forma: Obec
Adresa/Sídlo: Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
IČO: 00328952
Telefón/fax: 0534490215, 0904688184

E-mail: starosta@betlanovce.sk
Http: https://www.betlanovce.sk/
Štatutárny zástupca: Ing. Zoltán Varga
Projektový účet IBAN: SK57 5600 0000 0034 2733 1005

(ďalej len „Prijímateľ“)
2.2. Partner 1
Názov: Obec Hrabušice
Právna forma: Obec
Adresa/Sídlo: Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice
IČO: 00329151
Telefón/fax: 0917800133
E-mail: obec@hrabusice.sk
Http: https://www.hrabusice.sk/
Štatutárny zástupca: PaedDr. Jana Skokanová
Bankové spojenie IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879
2.3. Partner 2
Názov : Obec Vydrník
Právna forma: Obec
Adresa/Sídlo: Vydrník 55, 059 14 Vydrník
IČO: 00326747
Telefón/fax: 0902389720
E-mail: bizon.starosta@vydrnik.sk
Http: http://vydrnik.sk/
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Bizoň
Bankové spojenie (IBAN) : SK95 5600 0000 0034 4648 2001
2.4. Partner 3
Názov : Evika občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
Adresa/Sídlo: Hlavná 176 , 053 15 Hrabušice
IČO: 42324611
Telefón/fax: 0915939827
E-mail: milada2@azet.sk

Štatutárny zástupca: Eva Kroščenová
Bankové spojenie IBAN: SK67 0900 0000 0005 2279 7854

(ďalej Partner 1 až Partner 3 ,každý jednotlivo ako „Partner“, spoločne ako „Partneri“)
(ďalej Prijímateľ a Partner 1 až Partner 3, každý jednotlivo ako „zmluvná strana“, spoločne ako
„zmluvné strany“)

3.

ÚČEL ZMLUVY

Účelom tejto Zmluvy je vytvorenie partnerstva medzi Prijímateľom a každým Partnerom v súlade s čl.
7.7 Nariadenia o implementácii NFM 2014 – 2021 a bodom 3.3 Programovej dohody za účelom
dosiahnutia ich spoločného cieľa prostredníctvom realizácie Projektu, ktorý bude spolufinancovaný
z NFM a štátneho rozpočtu SR za podmienok ustanovených v Projektovej zmluve.

4.

PREDMET ZMLUVY

4.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu
Projektu navzájom a voči Správcovi programu. Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva
a povinnosti Prijímateľa voči Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy.
4.2. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať Projekt podľa tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy a podľa
aktuálnej verzie Žiadosti o projekt a previesť každému Partnerovi, na realizáciu Projektu,
zodpovedajúcu časť Projektového grantu v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených
v tejto Zmluve a Projektovej zmluve. Každý Partner sa zaväzuje podieľať sa na realizácii Projektu,
v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v Projektovej zmluve a v
aktuálnej verzii Žiadosti o projekt a za týmto účelom prijať Projektový grant.

5.

PROJEKT, PROJEKTOVÝ GRANT, OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

5.1. Celkové oprávnené výdavky na Projekt, Celkové oprávnené výdavky na Prijímateľa a zvlášť
Celkové oprávnené výdavky na každého Partnera, ako aj výška Projektového grantu stanovená
zvlášť pre Prijímateľa a každého Partnera, Výstup projektu a Výsledky projektu, vrátane
cieľových hodnôt indikátorov a Rozpočet projektu sú špecifikované v Ponuke na poskytnutie
grantu, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
5.2. Ďalšie podrobné informácie o Projekte, najmä o spôsobe jeho realizácie, ktoré nie sú uvedené
priamo v tejto Zmluve, sú uvedené v aktuálnej verzii Žiadosti o projekt a v Projektovej zmluve
a zmluvné strany sa pri implementácii Projektu zaväzujú postupovať v súlade s týmito
dokumentmi.
5.3. Každý Partner berie na vedomie, že podmienky pre poskytnutie Projektového grantu
Prijímateľovi a spôsob jeho poskytnutia, sú stanovené v Projektovej zmluve, v Právnom rámci
NFM a v Pravidlách implementácie.
5.4. Každý Partner sa zaväzuje použiť Projektový grant len na úhradu Oprávnených výdavkov vo výške
a v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy a aktuálnej verzie Žiadosti o projekt
a v súlade s Právnym rámcom NFM a Pravidlami implementácie. Každý Partner sa zaväzuje

dodržiavať kritériá oprávnenosti výdavkov, ktoré sú stanovené v Projektovej zmluve, v Právnom
rámci /NFM a v Pravidlách implementácie.
5.5. Oprávnenosť výdavkov zrealizovaných Partnerom podlieha rovnakým obmedzeniam, aké by sa
uplatnili, ak by výdavky boli zrealizované Prijímateľom. Partner berie na vedomie, že oprávnenosť
výdavkov Partnera posudzuje prvotne Prijímateľ a následne Správca programu v súlade
s Projektovou zmluvou, Právnym rámcom NFM, Pravidlami implementácie a legislatívou SR
a EÚ, ktorý má podľa Projektovej zmluvy výhradné právo rozhodnúť, či Deklarovaný výdavok
spĺňa kritériá oprávnenosti.
5.6. Každý Partner berie na vedomie, že schválením Priebežnej správy o projekte a Záverečnej správy
o projekte Správcom programu nie je dotknuté právo Správcu programu alebo iných
Oprávnených osôb postupovať podľa čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria
Prílohu č. 2 Projektovej zmluvy a kapitoly 12 a 13 Nariadenia o implementácii NFM 2014 – 2021,
ak sa v Projekte vyskytne Nezrovnalosť a Podozrenie z nezrovnalosti.
5.7. Konečná výška Projektového grantu poskytnutá Partnerovi sa určí na základe Skutočne
vynaložených oprávnených výdavkov Partnera, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak celková
schválená výška Projektového grantu určená pre každého Partnera v bode 2.4 Ponuky na
poskytnutie grantu nesmie byť prekročená.
5.8. V prípade, ak Partner vedie účtovníctvo v inej mene, ako je mena euro, je povinný v zozname
účtovných dokladov prepočítať celkovú sumu výdavkov na menu euro, použitím kurzu
vyhláseného Európskou komisiou v mesiaci, kedy bol výdavok zaúčtovaný v jeho účtovníctve
a takýto výdavok bude uznaný za oprávnený maximálne do výšky takto prepočítanej sumy v mene
euro.
6.

VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

6.1. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Projektu v úplnom súlade s touto Zmluvou,
s aktuálnou verziou Žiadosti o projekt, s Projektovou zmluvou, s Právnym rámcom NFM,
v rozsahu akom sa vťahujú na prijímateľov a partnerov a realizáciu projektov, v súlade s
Pravidlami implementácie, v rozsahu v akom sa vzťahujú na prijímateľov a partnerov a realizáciu
projektov a v súlade s legislatívou SR a EÚ.
6.2. Prijímateľ je vo vzťahu k Partnerovi povinný:
6.2.1. predložiť každému Partnerovi kópiu platnej a účinnej Projektovej zmluvy, vrátane jej
prípadných dodatkov, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti,
6.2.2. poskytnúť každému Partnerovi súčinnosť a na základe žiadosti a vždy, keď je to potrebné za
účelom úspešnej realizácie Projektu, všetky informácie prijaté od Správcu programu
a sprístupniť mu všetky s tým súvisiace dokumenty,
6.2.3. plniť si riadne a včas povinnosti podľa tejto Zmluvy a podľa Projektovej zmluvy.
6.3. Prijímateľ je oprávnený požadovať od Partnera všetku súčinnosť na to, aby mohol riadne a včas
splniť povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a z Projektovej zmluvy a určiť rozsah a spôsob, akým
má byť súčinnosť poskytnutá.
6.4. Ak Prijímateľ zistí, že Partner nezrealizuje Projekt v rozsahu alebo spôsobom podľa tejto Zmluvy
a podľa Projektovej zmluvy alebo poruší povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy spôsobom,
ktorý neumožňuje realizáciu Projektu v súlade s touto Zmluvou a Projektovou zmluvou, je
Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Správcu programu a navrhnúť mu, ak je to relevantné
po konzultácii s ostatnými Partnermi, zmenu Žiadosti o projekt. Zmluvné strany sú povinné bez
zbytočného odkladu prerokovať ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto
Zmluvy, vrátane možnosti odstúpenia Partnera od tejto Zmluvy, resp. pristúpení tretej osoby

k tejto Zmluve a za týmto účelom uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa upravia ich
vzájomné práva a povinnosti pri realizácií Projektu.
6.5. Prijímateľ sa nesmie prihlásiť ako uchádzač resp. účastník v rámci verejného obstarávania
vyhláseného Partnerom.

7.

VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

7.1. Každý Partner sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol Projekt zrealizovaný v úplnom súlade s touto
Zmluvou, s aktuálnou verziou Žiadosti o projekt, s Projektovou zmluvou, s Právnym rámcom
NFM, v rozsahu v akom sa vzťahuje na prijímateľov a partnerov a realizáciu projektov, v súlade s
Pravidlami implementácie, v rozsahu v akom sa vzťahujú na prijímateľov a partnerov a realizáciu
projektov, v súlade s legislatívou SR a EÚ o verejnom obstarávaní a štátnej pomoci v platnom
znení.
7.2. Partner je povinný:
7.2.1. poskytnúť Prijímateľovi všetku súčinnosť na to, aby mohol riadne a včas splniť povinnosti
vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy, Právneho rámca NFM a Pravidiel
implementácie,
7.2.2. plniť si riadne a včas povinnosti podľa tejto Zmluvy,
7.2.3. realizovať Oprávnené výdavky v súlade s legislatívou platnou v krajine jeho sídla, pokiaľ v tejto
zmluve nie je stanovené inak, s Projektovou zmluvou, s Právnym rámcom NFM a s Pravidlami
implementácie,
7.2.4. pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupovať v súlade s Projektovou zmluvou, legislatívou
SR a EÚ upravujúcou verejné obstarávanie a čl. 8.15 Nariadenia o implementácii NFM 2014 –
2021,
7.2.5. kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy preukázať Prijímateľovi a Správcovi
programu a inej Oprávnenej osobe oprávnenosť výdavku rovnakým spôsobom ako ju
preukazuje Prijímateľ podľa Projektovej zmluvy, Právneho rámca NFM a Pravidiel
implementácie,
7.2.6. uchovávať túto Zmluvu vrátane jej prípadných dodatkov, ako aj uchovávať a kedykoľvek
sprístupniť Prijímateľovi, Správcovi programu a inej Oprávnenej osobe všetky dokumenty,
účtovné doklady a Podpornú dokumentáciu, týkajúce sa priamo alebo nepriamo poskytnutia
Projektového grantu a realizácie Projektu a umožniť im vykonať Kontrolu projektu, a to do
konca platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy,
7.2.7. pri realizácií Projektu, ak poskytnutie finančných prostriedkov podlieha pravidlám štátnej
pomoci alebo pomoci de minimis, postupovať v súlade s podmienkami poskytnutia takejto
štátnej pomoci, prípadne podľa inštrukcií Prijímateľa a Správcu programu a dbať o to, aby počas
celej Doby realizácie projektu spĺňal podmienky na prijatie štátnej pomoci alebo pomoci de
minimis, resp. o porušení takýchto podmienok informovať Prijímateľa a Správcu programu,
7.2.8. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Prijímateľa, NFM alebo ohroziť
implementáciu Projektu.
7.3. Každý Partner zabezpečí, aby informácie ním poskytnuté Prijímateľovi alebo Správcovi
programu, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene, najmä v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
a realizáciou Projektu boli autentické, pravdivé, presné a úplné.
7.4. Partner sa nesmie prihlásiť ako uchádzač, resp. účastník v rámci verejného obstarávania
vyhláseného Prijímateľom.

7.5. Každý Partner je povinný umožniť vykonanie kontroly Projektu a zabezpečí prístup podľa čl. 9.8
Nariadenia o implementácii /NFM 2014 – 2021 a čl. 6 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré
tvoria Prílohu č. 2 Projektovej zmluvy.
7.6. Partner podpisom tejto Zmluvy súhlasí, že sa na neho primerane vzťahujú všetky povinnosti
Prijímateľa ustanovené v Projektovej zmluve.
7.7. Každý Partner sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným alebo audítorským subjektom, vrátane
Úradu vlády SR, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, Úradu pre
finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a
orgánom oprávneným na výkon kontroly alebo auditu v zmysle príslušných právnych predpisov
SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, vykonať audit alebo kontrolu
dokladov súvisiacich s plnením Projektovej zmluvy alebo tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej
archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM PROJEKTOVÉHO
GRANTU /AK JE PROJEKTOVÝ GRANT PARTNEROVI POSKYTNUTÝ SYSTÉMOM REFUNDÁCIE/

8.1. Prijímateľ sa zaväzuje previesť na bankový účet Partnera, špecifikovaný v čl. 2 tejto Zmluvy
Projektový grant, vo výške zrealizovaných Oprávnených výdavkov, ktoré Partner zrealizoval
v kalendárnom mesiaci/Reportovacom období, a to do tridsiatich (30) pracovných dní od
doručenia vyplneného Zoznamu účtovných dokladov, do ktorého zahrnie zrealizované
Oprávnené výdavky za predmetné obdobie.
8.2. Každý Partner sa zaväzuje, že do Zoznamu účtovných dokladov zahrnie len Oprávnené výdavky,
ktoré zrealizoval za účelom dosiahnutia Cieľa projektu, Výsledkov projektu a indikátorov
Projektu v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a zabezpečí, aby Oprávnené
výdavky realizované z Projektového grantu boli primerané a nevyhnutné pre implementáciu
Projektu, aby boli overiteľné a identifikovateľné, aby boli zrealizované a zaúčtované v súlade
s požiadavkami legislatívy SR a EÚ.
8.3. Každý Partner sa zaväzuje predložiť Zoznam účtovných dokladov Prijímateľovi riadne a včas tak,
aby bol Prijímateľ schopný deklarovať všetky výdavky vynaložené na realizáciu Projektu
v príslušnom, resp. v niektorom z nasledujúcich Reportovacích období v Priebežnej správe
o projekte, resp. v Záverečnej správe o projekte a predložiť ju Správcovi programu v súlade
s Projektovou zmluvou, a to rovnakým spôsobom, vrátane predloženia príslušných dokumentov,
ako je povinný tieto prostriedky zúčtovávať Správcovi programu Prijímateľ podľa Projektovej
zmluvy, okrem vyplnenia Priebežnej správy o projekte, resp. Záverečnej správe o projekte.
Partner zodpovedá Prijímateľovi za použitie Projektového grantu v súlade s touto Zmluvou,
Projektovou zmluvou, Právnym rámcom NFM a Pravidlami implementácie.
8.4. Každý Partner je povinný Prijímateľovi, ako aj Správcovi programu, ak o to požiadajú, poskytnúť
všetky informácie a potrebnú súčinnosť pri overovaní Priebežnej správy o projekte, ako aj
Záverečnej správy o projekte, pokiaľ ide o časti Projektu, realizované v danom Reportovacom
období Partnerom.
8.5. Žiadny Partner nesmie požadovať, resp. použiť na realizáciu Projektu akýkoľvek finančný
príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo z iných verejných zdrojov. V prípade, ak
Partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je
povinný prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy vrátiť Prijímateľovi, a to v lehote a v
rozsahu určenom Prijímateľom.

9.

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZMLUVY

9.1. Každý Partner vyhlasuje, že berie na vedomie, že Prijímateľ zodpovedá Správcovi programu podľa
Projektovej zmluvy v plnom rozsahu za vecnú a časovú realizáciu Projektu, vrátane tých častí
Projektu, za realizáciu ktorých podľa tejto Zmluvy zodpovedá Partner. Prijímateľ zodpovedá
Správcovi programu v plnom rozsahu aj za porušenie povinností podľa Projektovej zmluvy, aj keď
k porušeniu došlo v dôsledku konania Partnera v rozpore s touto Zmluvou alebo opomenutia
konania Partnera podľa tejto Zmluvy.
9.2. Partner vo vzťahu k Prijímateľovi a voči ostatným Partnerom v plnom rozsahu zodpovedá za
realizáciu jemu zverených častí Projektu a nesie voči nim zodpovednosť za porušenie povinností
podľa tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa voči Správcovi
programu za realizáciu Projektu podľa Projektovej zmluvy.
9.3. Prijímateľ vo vzťahu k Partnerovi/Partnerom v plnom rozsahu zodpovedá za realizáciu jemu
zverených častí Projektu podľa tejto Zmluvy a nesie zodpovednosť za porušenie povinností podľa
tejto Zmluvy alebo Projektovej zmluvy, ak k porušeniu Projektovej zmluvy nedošlo v dôsledku
konania Partnera v rozpore s touto Zmluvou, resp. opomenutia konania Partnera podľa tejto
Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa voči Správcovi programu
za realizáciu Projektu podľa Projektovej zmluvy.
9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že podľa Projektovej zmluvy porušenie povinnosti
ustanovenej v tejto Zmluve niektorou so zmluvných strán spôsobuje vznik Nezrovnalosti
v Projekte.
9.5. Prijímateľ je povinný Správcovi programu bezodkladne oznámiť akúkoľvek Nezrovnalosť alebo
Podozrenie z Nezrovnalosti spôsobom a v rozsahu podľa Právneho rámca NFM a Pravidiel
implementácie a poskytnúť mu súčinnosť pri ich riešení a oznamovaní príslušným orgánom a
zároveň mu predložiť všetky dokumenty týkajúce sa Nezrovnalosti alebo Podozrenia z
nezrovnalosti.
9.6. Ak v Projekte vznikne Nezrovnalosť, každý Partner sa zaväzuje rešpektovať, rozhodnutie Správcu
programu, resp. inej Oprávnenej osoby, ktorá sama alebo prostredníctvom Správcu programu
podľa Projektovej zmluvy požaduje odstránenie protiprávneho stavu, vrátenie finančných
prostriedkov vo výške neoprávnených výdavkov, určenie Finančnej korekcie alebo prijatie iného
opatrenia a poskytnúť Prijímateľovi súčinnosť pri riešení Nezrovnalosti, vrátane vrátenia
poskytnutého Projektového grantu, ak k vzniku Nezrovnalosti došlo v dôsledku konania Partnera
v rozpore s touto Zmluvou, resp. opomenutia konania Partnera podľa tejto Zmluvy.
9.7. Každý Partner, ktorý poruší povinnosť uloženú touto Zmluvou alebo použije Projektový grant
alebo jeho časť v rozpore s touto Zmluvou, Projektovou zmluvou, Právnym rámcom FM
EHP/NFM alebo Pravidlami implementácie, zaväzuje sa, ak to určí Prijímateľ alebo Správca
programu, alebo iná Oprávnená osoba, vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť
v súlade s čl. 10 tejto Zmluvy a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne každému Partnerovi
a Prijímateľovi v súvislosti s porušením povinnosti, najmä sankcie uložené Prijímateľovi
Správcom programu alebo inou Oprávnenou osobou.
9.8. V prípade, ak Partner nevráti poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť v lehote špecifikovanej
v žiadosti o vrátenie, je Prijímateľ oprávnený uplatniť voči Partnerovi zmluvnú pokutu vo výške
0,1% z dlžnej časti Projektového grantu za každý aj začatý deň omeškania.

10. VRÁTENIE PROJEKTOVÉHO GRANTU
10.1. Partner je povinný Prijímateľovi vrátiť Projektový grant alebo jeho časť poskytnutý podľa tejto
Zmluvy a odviesť výnos a Nadmerný zisk za rovnakých podmienok za akých je povinný ho vrátiť,
resp. odviesť Prijímateľ Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy, Právneho rámca NFM
a Pravidiel implementácie. Partner je povinný Prijímateľovi vrátiť Projektový grant aj, ak je

povinnosť vrátenia stanovená v tejto Zmluve alebo to určí Prijímateľ na základe tejto Zmluvy,
alebo Správca programu na základe Projektovej zmluvy z dôvodu, že Partner porušil povinnosti
podľa tejto Zmluvy a spôsobil vznik Nezrovnalosti.
10.2. Ustanovenia Projektovej zmluvy upravujúce postup pri vysporiadaní finančných vzťahov medzi
Prijímateľom a Správcom programu, najmä vrátenie finančných prostriedkov, sa primerane
použijú na vysporiadanie finančných vzťahov medzi Prijímateľom a každým Partnerom, avšak
všetky lehoty stanovené pre Prijímateľa sa pre Partnera skracujú na polovicu. Partner sa zaväzuje
tieto povinnosti voči Prijímateľovi riadne a včas dodržiavať.

11. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy nastane:

11.1.1. splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva
uzatvorená,
11.1.2. dohodou zmluvných strán,
11.1.3. odstúpením od tejto Zmluvy.
11.2. Prijímateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy vo vzťahu ku ktorémukoľvek Partnerovi, a to v
prípade:
11.2.1. ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti
Partnerom a tento postup je z pohľadu Prijímateľa účelný,
11.2.2. ak Partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú
realizáciu Projektu,
11.2.3. ak Partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok
úmyselne.
11.3.

Prijímateľ navrhne Partnerom odstúpiť od tejto Zmluvy vo vzťahu k Partnerovi

11.3.1. v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane Partnera,
11.3.2. v prípade, že Partner nezačne realizovať Projekt v súlade s touto Zmluvou,
11.3.3. v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia tejto Zmluvy, ktorý nastal na strane
Partnera,
11.4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie Prijímateľa a odstúpiť od tejto Zmluvy voči
príslušnému Partnerovi alebo ukončiť túto Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v bodoch 11.3
alebo 11.4 tohto článku. V prípade potreby sa Partneri zaväzujú uzavrieť dodatok k tejto Zmluve,
ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od tejto Zmluvy voči
Partnerovi a súvisiace s pristúpením nového Partnera k tejto Zmluve, namiesto pôvodného
odstupujúceho Partnera.
11.5. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy
Partnerovi. Partner, voči ktorému sa odstúpilo od tejto Zmluvy je povinný vrátiť Prijímateľovi
poskytnutý Projektový grant.
11.6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý Partner, voči ktorému sa odstúpilo od tejto Zmluvy
nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov Projektového grantu, poskytnutého mu na základe
tejto Zmluvy, je povinný previesť na iného Partnera, resp. Partnerov alebo Prijímateľa, podľa
určenia v oznámení o odstúpení od tejto Zmluvy, avšak najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní
od doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy. V prípade, ak to nie je možné, je Partner,
voči ktorému sa odstúpilo od tejto Zmluvy povinný vrátiť Prijímateľovi Projektový grant
poskytnutý na základe tejto Zmluvy.

11.7. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 11.7 tohto článku, je Partner povinný uhradiť
Prijímateľovi zmluvnú pokutu vo výške Projektového grantu, poskytnutého Partnerovi podľa
tejto Zmluvy, do času odstúpenia od Zmluvy.

12. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN
12.1.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že sú si vedomé, že:

12.1.1. za súlad realizácie Projektu s Projektovou zmluvou a touto Zmluvou je voči Správcovi
programu zodpovedný Prijímateľ,
12.1.2. Správca programu nenesie žiadnu zodpovednosť za nároky Partnera voči Prijímateľovi, ani
Prijímateľa voči Partnerovi, vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo na základe realizácie
Projektu,
12.1.3. Správca programu si všetky nároky vzniknuté z Projektovej zmluvy uplatňuje u Prijímateľa,
bez ohľadu na to, či tieto nároky vznikli z dôvodu konania, resp. opomenutia konania Prijímateľa
alebo Partnera pri realizácií Projektu. Za riešenie vzniknutého stavu, vrátane prípadnej
povinnosti vrátenia finančných prostriedkov, nesie vo vzťahu k štátnemu rozpočtu SR
zodpovednosť Prijímateľ,
12.1.4. Správca programu nie je členom partnerstva a podľa Projektovej zmluvy reprezentuje a
zastupuje finančné záujmy SR a zodpovedá za prípravu a realizáciu Programu, v rámci ktorého
sa Projekt realizuje,
12.1.5. Projektový grant, a to aj každá jeho časť, predstavuje finančné prostriedky vyplatené z NFM a
zo štátneho rozpočtu SR ako povinným spolufinancovaním Programu; na použitie týchto
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia
alebo zadržania, na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje
režim upravený v osobitných predpisoch, najmä, nie však výlučne zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
12.1.6. akceptujú Prijímateľa ako koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom
riadi a organizuje realizáciu Projektu v súlade s touto Zmluvou, Projektovou zmluvou, Právnym
rámcom NFM a Pravidlami implementácie a zaväzujú sa akceptovať a realizovať jeho pokyny vo
vzťahu k realizácii Projektu.
12.1.7. súhlasia s tým, aby ich Prijímateľ zastupoval v súvislosti s realizovaním Projektu pred
Správcom programu, najmä pri rokovaniach so Správcom programu o podmienkach realizácie
Projektu. Týmto nie je dotknuté právo Správcu programu priamo kontaktovať každého
Partnera. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na rokovania Partnera s dodávateľmi tovarov, služieb
a prác ani na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými Partnermi s dodávateľmi, za účelom
realizácie Projektu, v súlade so schváleným rozpočtom Projektu a príslušnou legislatívou
upravujúcou verejné obstarávanie.

13. RIEŠENIE SPOROV
13.1. V prípade sporu medzi Prijímateľom a Partnerom, resp. Partnermi navzájom, sa títo zaväzujú
ho riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou alebo zmierom.
13.2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom,
riešenie sporu bezodkladne predložia Správcovi programu, ktorý podľa vlastnej úvahy môže
zvolať spoločné rokovanie Správcu programu a sporových strán alebo Správcu programu

a všetkých účastníkov tejto zmluvy, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a
mimosúdneho zmieru. V prípade, ak Správca programu nezvolá spoločné rokovanie alebo sa
sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Správcom programu podľa
predchádzajúcej vety, sporové strany budú riešiť spor pred vecne a miestne príslušným
všeobecným súdom SR.

14. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ
14.1. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len
s predchádzajúcim písomným súhlasom Prijímateľa a Správcu programu.
14.2. Partner je povinný písomne informovať Prijímateľa o skutočnosti, že dôjde k prevodu
a prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy, a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku
tejto skutočnosti alebo o vzniku tejto skutočnosti.
14.3. Postúpenie pohľadávky Partnera na vyplatenie časti Projektového grantu na tretiu osobu nie je
na základe dohody zmluvných strán možné.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1. Táto Zmluva sa riadi a je uzatvorená podľa práva SR. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné
vzťahy sa riadia právom SR a túto Zmluvu je potrebné vykladať tiež so zreteľom a v nadväznosti
na Projektovú zmluvu, Právny rámec NFM a Pravidlá implementácie.
15.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi a účinnosť po nadobudnutí
platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy pri splnení podmienky zverejnenia Partnerskej
dohody podľa osobitných predpisov. Ak táto Zmluva nenadobudne účinnosť do jedného roka od
jej podpisu platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo účastníci od tejto Zmluvy odstúpili.
15.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí v deň ukončenia platnosti
a účinnosti Projektovej zmluvy.
15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto Zmluva neustanovuje výslovne inak, vzťahy, ktoré nie sú
upravené touto Zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Projektovej zmluvy. V prípade,
že sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným alebo je
nevymožiteľné na základe rozhodnutia súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto
neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevymožiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo
nevynútiteľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojím účelom
a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
15.5. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v tejto Zmluve na akýkoľvek dokument znamená
odkaz na príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek
právny predpis znamená odkaz na príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane
rekodifikácií).
15.6. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie,
že porušenie ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje podľa
ustanovení Projektovej zmluvy za porušenie Projektovej zmluvy a za Nezrovnalosť.
15.7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, sa bude riadiť počas celej
doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
15.8. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k tejto
Zmluve, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

15.9. V prípade, že počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene právnych predpisov, resp. iného, pre
účely tejto Zmluvy rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi SR alebo Úradom
pre finančný mechanizmus, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a
účinnosti postupovať podľa zmeneného platného právneho predpisu, resp. iného zmeneného
rozhodného dokumentu, pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade,
že pri zmene právnych predpisov bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné
upraviť túto Zmluvu dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve v
rozsahu zosúladenia so zmenenými platnými právnymi predpismi, resp. iným zmeneným
rozhodným dokumentom. Akýkoľvek dodatok k Zmluve musí byť vopred písomne schválený
Správcom programu.
15.10. Zmluvné strany si navzájom poskytnú osobné údaje, nevyhnutné na realizáciu Projektu,
zabezpečia tieto informácie pred zneužitím a použijú ich len v súlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy a s cieľom dosiahnuť jej účel.
15.11. Akékoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb
oprávnených konať za zmluvné strany, sú si zmluvné strany povinné písomne si navzájom
oznamovať. Prijímateľ tieto zmeny oznámi Správcovi programu.
15.12. Akékoľvek písomnosti si zmluvné strany doručujú na adresu sídla uvedenú v čl. 2 tejto Zmluvy.
15.13. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, po 1 pre každú zo zmluvných strán a 1 rovnopis je
poskytnutý Správcovi programu pre účely uzavretia Projektovej zmluvy, ktorá na túto Zmluvu
odkazuje. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto
Zmluvy, resp. jej dodatkov, uložených u Správcu programu.
15.14. Všetky dokumenty, predkladané zmluvnými stranami Správcovi programu, musia byť
podpísané ich štatutárnym orgánom, alebo inou splnomocnenou osobou.
15.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna,
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
inak obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce
osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
15.16. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Prílohy:
1. Ponuka na poskytnutie grantu
2. Návrh projektovej zmluvy

V Betlanovciach dňa ........................................

V Hrabušiciach dňa .................

...................................................................

.................................................................

názov Prijímateľa

Obec Hrabušice

v zastúpení

v zastúpení

meno a priezvisko

PaedDr. Jana Skokanová

funkcia

starostka obce

Vo Vydrníku dňa .................

.................................................................

V Hrabušiciach dňa ..................

........................................................

Obec Vydrník

Evika občianske združenie

v zastúpení

v zastúpení

Mgr. Jozef Bizoň

Eva Kroščenová

starosta obce

predseda o.z.

Uznesenie č. 545/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021

K bodu rokovania č.17
Názov materiálu: Návrh zmluvy Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate

Poprad - Tatry (mimo) – Krompachy“, majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou

Uznesenie č. 545/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
náležitosti kúpnej zmluvy pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou
„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo) –
Krompachy“, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha 1

Uznesenie č. 546/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.18
Názov materiálu: Návrh zmluvy o dielo Záchranný archeologický výskum na ploche stavby

Cyklistický chodník líniová stavba v katastrálnom území Hrabušice.

Uznesenie č. 546/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
náležitosti návrh zmluvy o dielo záchranný archeologický výskum na ploche stavby Cyklistický
chodník líniová stavba v katastrálnom území Hrabušice podľa návrhu zmluvy o dielo, ktorá
tvorí prílohu tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy
schvaľuje
úhradu vo výške 1,000 € za archeologické práce realizované v rámci 1. etapy
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný:- Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha č.1
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zhotoviteľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zastúpený: Ing. Zuzana Krempaská - riaditeľka
IČO: 31297927
DIČ: 2021432798
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Kontaktné osoby:
Vo veciach zmluvných: Ing. Zuzana Krempaská
Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Mária Hudáková
ďalej len „zhotoviteľ"
a
Objednávateľ: Obec Hrabušice
Zastúpený:
PaedDr. Jana Skokanová
IČO: 00329151
DIČ: 2020717688
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 4591 0879
Kontaktné osoby:
ďalej len „objednávateľ"
Čl. I. Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa §
35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“)
na ploche stavby Cyklistický chodník – líniová stavba – v katastrálnom území
Hrabušice. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice č. KPUKE2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018 oprávnenou právnickou osobou Múzeum
Spiša v Spišskej Novej Vsi zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou
odbornou spôsobilosťou Mgr. Máriou Hudákovou (v zozname držiteľov osvedčení
o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore
archeologický výskum vedený pod č.135.1), podľa § 35 a pamiatkového zákona.

2.

Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať
archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR.

3.

Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

1. etapa výskumu
V 1. etape bude záchranný archeologický výskum realizovaný formou sledovania
výkopových prác na území stavby „Cyklistický chodník“. Bude realizované
sledovanie odkrytých plôch a výkopov a zisťovanie výskytu archeologických objektov,
resp. nálezových situácií. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný.

2. etapa výskumu
2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby, kde počas I. etapy boli zistené
nálezové situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, t.j. realizáciu
ručného odkryvu nálezových situácií v celosti, ich grafické, fotografické a geodetické
zdokumentovanie. Rozsah prác v teréne bude konkrétne určený za účasti zástupcu KPÚ
Košice na vstupnej komisii.
3. etapa výskumu
Bude realizovaná v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a bude pozostávať
z nasledovných prác:
– základné ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných
počas 2. etapy výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z
terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie
záverečnej výskumnej dokumentácie.
Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Povinnosti zhotoviteľa:

a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice tak, aby
sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemkoch, na
ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou
b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu
v zmysle § 39 pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa
vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ju objednávateľovi do 90 dní od skončenia
terénnej časti výskumu
2.

Povinnosti objednávateľa:

a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom
zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu
archeologických nálezov,
b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečí:
- vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum,
- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
- situácie a plány potrebné k realizácii výskumu,
- vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu,
- mechanizmus na zemné výkopové práce v 1. etape archeologického výskumu,
- porealizačné geodetické zameranie stavieb a geodetické zameranie výsledkov
výskumu,
c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu
pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch.
d) zaväzuje sa dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa
článku IV. Ods. 1.

Čl. III. Termín realizácie, cena diela a platobné podmienky
1. Termín realizácie:
Archeologický výskum sa začne realizovať v mesiaci október 2021.
Predpokladané ukončenie terénnej časti archeologického výskumu: október 2021.
2. Cena:
a) Cena za archeologické práce realizované v rámci 1. etapy záchranného
archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: 1000,00,- €.
V prípade, že výskum v tejto etape bude ukončený, t.j. že počas sledovania
výkopových prác (výkopy pre cyklistický chodník a pod.) nebudú zistené žiadne
archeologické objekty, resp. nálezové situácie, je v cene zahrnuté aj spracovanie
záverečnej výskumnej dokumentácie a táto cena je konečnou cenou
za vykonanie archeologického výskumu.
b) Cena za 2. etapu terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná podľa m²
odkrytých archeologických situácií:
Cena za m²

160 - €.

Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov
počas 1. etapy.
c) Cena za 3. etapu:
- cena za vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie v prípade, že výskum
bude negatívny, je už zahrnutá v cene 1. etapy,
- v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať
2. etapa (vlastný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu predstavovať 15
% z ceny za 2. etapu.
3.

Platobné podmienky:
a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne
dohodnutú cenu za realizáciu 1. etapy výskumu podľa čl. III., bod 1. a)
v 2 splátkach v nasledovných termínoch:
- 1. splátka v sume 500 € do 15 dní od podpisu zmluvy na základe predloženej
faktúry.
- 2. splátka v sume 500 € do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej dokumentácie
archeologického výskumu na základe predloženej faktúry.
b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu objednávateľ uhradí 15 dní odo dňa
ukončenia terénneho výskumu na základe predloženej faktúry.
c) Cenu za prípadnú realizáciu 3. etapy výskumu objednávateľ uhradí do 15 dní odo
dňa doručenia záverečnej výskumnej dokumentácie na základe predloženej faktúry
v prípade, že bude realizovaná 2. etapa.

Čl. IV. Sankcie
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t. j. porušenia
ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela
za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku
podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela
za každý deň omeškania.
Čl. V. Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k nej
a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden rovnopis.
3. Nálezová dokumentácia bude vyhotovená podľa právnych predpisov platných v čase
vydania rozhodnutia: KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa
07.12.2018.
4. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá dňom podpisu je nimi
vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

V Hrabušiciach dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

........................................
Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka múzea

......................................
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie č. 547/10/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 20.10.2021
K bodu rokovania č.19
Názov materiálu: Výstavba solárneho nabíjacieho ostrova pre e-bike, návrh nájomnej zmluvy,
Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever so sídlom Hlavná 171,
05315 Hrabušice

Uznesenie č. 547/10/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
súhlasí
s výstavbou solárneho nabíjacieho ostrova pre e- bike v obci Hrabušice – Podlesok
schvaľuje
náležitosti nájomnej zmluvy na výstavbu solárneho nabíjacieho ostrova pre e-bike, ktorá tvorí
prílohu tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy.
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 21.10.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Príloha č. 1

Nájomná zmluva
uzatvorená v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 663
a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník medzi:
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

Obec Hrabušice
Zastúpená: PaedDr. Janou Skokanovou – starostkou obce
Hlavná č. 171/46, 053 15 Hrabušice
IČO: 00329151
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
5045910879/0900
IBAN: SK6609000000005045910879

( ďalej len „ prenajímateľ „ )
a
Nájomca:

Názov organizácie: Združenie obcí Mikroregión Slovenský aj - Sever
Sídlo organizácie: Hlavná 171, 053
Zastúpený: PaedDr. Janou Skokanovou
Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu: IBAN: SK35 5600 0000 007530024001
IČO: 35555386
DIČ: 2021875174
(ďalej len „nájomca“)
na druhej strane

(prenajímateľ a nájomca spolu ako „ zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)
sa dohodli na uzatvorení Nájomnej zmluvy na časť pozemku ( ďalej len „ zmluva“) v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 663 a násl. Zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledujúcich podmienok.
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej Okresným úradom, Spišská
Nová Ves, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Hrabušice, obec
Hrabušice a to pozemku – parcela registra KN – C č. 1832/30, druh pozemku ostatná plocha,
výmera 9196 m2 v podiele 1/.
Predmetom nájmu je časť pozemku i výmere 45 m2 , vymedzený náčrtom k nájomnej zmluve,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Tuto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať časť predmetu nájmu uvedeného v bode 1
tohto článku nájomcovi a nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi zaplatiť odplatu, teda
nájomné, bližšie špecifikované v čl. III tejto zmluvy.

Čl. II
Účel nájmu

1. Účelom nájmu je výstavba solárneho nabíjacieho ostrova pre e- bike o výmere 42 m2,
osadeného na zemných vrtoch podľa priloženého náčrtu, ktorý slúži zároveň ako oddychový
priestor pre cyklistov.
2. Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prenajímateľa.
Čl. III
Nájomné
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi za prenájom časti
predmetu nájmu nájomné vo výške 1 €/ ročne, splatné vždy do 30.11. bežného roka vopred,
pričom nájomné sa uhrádza formou bezhotovostného bankového prevodu na č. účtu
prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
Čl. IV
Doba nájmu, skončenie nájmu
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájme na dobu realizácie projektu a doby trvania
projektu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu možno skončiť:
- Dohodou zmluvných strán
- Výpoveďou každej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu
Výpovedná doba je tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim
po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvne strane.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto nájomná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dní je zverejnenia.
2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Občianskym zákonníkom
a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží nájomca a dva rovnopisy
obdrží prenajímateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná,
určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Hrabušice, dňa :

Prenajímateľ:

___________________________
Obec Hrabušice
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Nájomca:

______________________________
Združenie obcí Mikroregión
Slovenský raj - Sever
predseda

