Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 24.2.2021
Prítomní: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,
M.Jendrál
Ospravedlnení: M.Kacvinský, Z.Jendrál, Ing. L.Budzák
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných
a skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, prítomných 7 poslancov.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prezentácia poslancov
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
.Hrabušice
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č.../2021 ktorým sa vyhlasuje Záväzná
časť Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Hrabušice
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č.../2021, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hrabušice č.3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Hrabušice
9. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie
10. Návrh Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.,
advokátska kancelária, Košice
11. Návrh zavedenie elektronickej evidencie, elektronickej identifikácie a evidencia miery zapojenosti
do zberu komunálneho odpadu pomocou identifikátorov vydaných obcou
12. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemku, výkup pozemku pod obytnými kontajnermi na
Letnej ulici v katastrálnom území Hrabušice
13. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou
Bernolákova ulica v katastrálnom území Hrabušice
14. Návrh na súhlas s realizáciou VN prípojky, zriadenie vecného bremena v katastrálnom území
Hrabušice, Proapartment s.r.o., Karpatská 29, Spišská Nová Ves
15. Návrh odplaty Užívanie kanalizácie lokalita Hŕbok, Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves
16. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
17. Návrh na opatrovateľskú službu Margita Jendrálová, Obchodná ulica 83, Hrabušice
18. Návrh na prenájom technických zariadení v Národnom parku Slovenský raj v katastri obce
Hrabušice pre nájomcu, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica
19. Rôzne
20.1 Odtok dažďovej vody, odpojený kábel rozvodu rozhlasu, Hlavná ulica smer Mýto
20. Záver
Ing .P.Hodák doplnil bod programu
9.1. Žiadosť o urgenciu na úrad splnomocnenca vlády
Za doplnený bod :Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing.P. Hodák ,
M.Jendrál
9.2. Havarijný stav v MŠ
Za doplnený bod : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová, Z.Galisová, J.Jendrál, Ing.P. Hodák,
M.Jendrál
21 . H. Čujová DiS. – Parkovisko
Za doplnený bod : H.Čujová DiS, E.Kroščenová , J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,M.Jendrál
Proti : Ing. I.Body, Z.Galisová

Za doplnené body : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,
M.Jendrál
K bodu č. 4

1. Komisie
1.01.Voľba návrhovej komisie
1.02.Určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: M.Jendrál. Ing.P.Hodák
overovatelia : E.Kroščenová, Z.Galisová
určená zapisovateľka : A.Kapsdorferová
za
: Ing.I.Body, E.Kroščenová, M.Jendrál, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, Z.Galisová
H.Čujová Dis
K bodu č.3
Názov bodu: Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Návrh na uznesenie OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
Schvaľuje
Program vrátane doplnených bodov a zmien.
Hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P.
Hodák M.Jendrál
K bodu č.5.
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Kontrolu plnenia uznesení mali poslanci k naštudovaniu v písomnej forme.

Rozprava:
H. Čujová DiS. - pripomienka plnenie uznesenia p.Lorko, M.Kroščen , geometrický plán bol
urobený ? Bolo oznámené žiadateľom ? Bolo komunikované s katastrom?
Vysvetlil Ing.I.Body – bude to prejednané po oprave parcelných čísiel a po konzultácii
s katastrálnym úradom. Telefonicky bola komunikácia s katastrálnym úradom.
starostka obce – obec predaje rieši.
Návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák
M.Jendrál
K bodu č.6
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
Informovala starostka obce hlavný kontrolór predkladá správu o kontrolnej činnosti 1x do roka.
Rozprava:
H. Čujová DiS. – dala výhrady k správe , chýbajú veci - 100 tis. rozdiel nie je uvedený, čerpanie
rozpočtu, chýba výklad zákona.. Zobrať správu na vedomie s výhradami. Doplniť správu o kontrole
100 000 rozdiel, doplniť správu o čerpaní rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových opatreniach hlavne
čerpanie povolenie výšky financií starostke bez odsúhlasenia OZ a čerpanie neodsúhlasenej sumy na
výplatu zástupcovi starostky, Doplniť znenie zákonov, ktoré sú spomenuté v správe a vyhodnotiť ich
plnenie v prípade ich nesplnenia uviesť opatrenia na odstránenie. porušenia.

Pozmeňujúci písomný návrh na uznesenie poslankyne H.Čujovej DiS.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 s výhradami.
Správa bola neúplná preto OZ žiada :
1.Doplniť správu o kontrole 100 000 rozdiel v hlásení rozpočtu na ktorý sme upozorňovali.
2.Doplniť správu o čerpaní rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových opatreniach hlavne čerpanie
povolenej výšky financií starostke bez odsúhlasenia OZ a čerpanie neodsúhlasenej sumy na výplatu
zástupcovi starostky.
3. Doplniť znenie zákonov, ktoré sú spomenuté v správe a vyhodnotiť ich plnenie v prípade ich
nesplnenia uviesť opatrenia na odstránenie. porušenia.
za : M.Jendrál, J.Jendrál, H.Čujová, Ing. P.Hodák,
zdržali sa : Ing. I.Body Z.Galisová, E.Kroščenová
K bodu č.7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č.../2021 ktorým sa vyhlasuje Záväzná
časť Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Hrabušice.
H.Čujová DiS- nebola splnená doba vyvesenia .
Vysvetlila starostka obce – o postupe obstarávania Dodatku č.1 ., ako aj ÚPD.
Ing. P.Hodák – doporučil, aby sa poslanci stretli s pánom architektom , aby im vysvetlil postup.
Poprosil p. Bednára o stretnutie .
Ing.I.Body- bolo zverejnené.
Starostka – dotknutí žiadatelia sa ozývajú architektovi.
Nevyhovení žiadatelia sa môžu posunúť do zahájeného dodatku č.2 .
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
I. Berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1
vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne spôsobilou osobou na
obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294)
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny
a doplnky č.1
3. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1
Okresným úradom Košice, podľa § 25 stavebného zákona ( stanovisko OÚ Košice č.OUKE-OVBP1-2020/052764-003 zo dňa 09.12.2020
II. Schvaľuje
podľa § 26 ods.3 stavebného zákona, § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce
Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1, spracovaný Ing. arch. Máriou Čutkovou, autorizovaným
architektom SKA.
III. Uznáša
podľa § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom
nariadení obce Hrabušice č.../2021, „Zmena a doplnok č.../2021", ktorým sa mení Všeobecné
záväzné nariadenie obce Hrabušice č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Hrabušice v platnom znení.
IV. žiada starostku obce :
1. Zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1 v zmysle
§ 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,

2. Označiť dokumentáciu Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1
schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona
3. Uložiť Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1 na Obecnom úrade Hrabušice,
na Stavebnom úrade obce Hrabušice a na Okresnom úrade Košice v zmysle § 28 ods. 3
a 4 stavebného zákona
4. Vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č.1 registračný
list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení
doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky
za : E. Kroščenová, Ing.I. Body , Z. Galisová
zdržali sa: J.Jendrál, Ing.P.Hodák, M.Jendrál, J.Jendrál
uznesenie nebolo prijaté.
Zorganizovať stretnutie s p. Debnárom v čo najbližšom čase.
K bodu č.8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č.../2021, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hrabušice č.3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Hrabušice
Pripomienky neboli žiadne.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení obce Hrabušice č..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hrabušice č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice.
za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál
K bodu č.9
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie

Vysvetlila starostka obce.
Rozprava:
H.Čujová DiS- Aký je výkon kotla ?
Ing. Hodák – kamerový systém?
Starostka obce – vyobstará sa dodávateľ na ozvučovaciu techniku. Zaškolený bude
zamestnanec.
J.Jendrál – nakúpi všetko obec? Doporučil do výšky 3.000 €.
Ing.I.Body – obec zakúpi kameru , mixačný pult, reproduktory a bude obec sebestačná.
Návrh na uznesenie poslanec J. Jendrál
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice.
schvaľuje
1. V rozpočte obce finančné prostriedky, kapitálové a bežné výdavky na:
a) rozšírenie distribučnej siete – plynovodu Zimná ulica Hrabušice vo výške 24 520,39 €
b) výmena kotla na obecnom úrade – reštauračné zariadenie vo výške do 3 400 €
c) ozvučovaciu a kamerovú techniku pre záznam zasadnutí obecného zastupiteľstva vo
výške do 3 500 €
Hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P.
Hodák M.Jendrál

Zastrešenie strechy modulovej materskej školy sedlovou strechou vo výške do 50 000 € bola
položka vypustená z návrhu obce.

9.1
Doplnený bod poslanca Kacvinského, predložený poslancom Ing. P. Hodákom
Žiadosť o opätovnú urgenciu odpovede z MV SR formou úradného listu na zaslanú žiadosť zo
dňa 17.1.2020, ktorú eviduje Mgr. E. Čonka o oprávnenosti zapojenia sa obce do budúcich
finančných výziev na výstavbu murovanej budovy materskej škôlky a zaslanie žiadosti
o vyrozumenie o možnosti manipulácie jestvujúceho detského ihriska v bezprostrednej blízkosti
modulovej budovy MŠ.
Informovala starostka obce list a urgencia bola zaslaná splnomocnencovi.
Ing.P.Hodák – zapojiť sa do výzvy a postaviť novú škôlku.
Starostka obce – vysvetlila postup pri plnení uznesenia z minulého roka, o odstránení porúch
v priestoroch MŠ.
Kapacita škôlky je postačujúca.
E.Kroščenová – poprosila vysvetlenie, aký bude ďalší postup.
Ing.I. Body – boli nakúpené odvlhčovače, dezinfekcia, strop, podlaha
Návrh na uznesenie
OZ obce Hrabušice
schvaľuje
Žiadosť o opätovnú urgenciu odpovede z MV SR formou úradného listu na zaslanú žiadosť zo dňa
17.1.2020, ktorú eviduje Mgr. E.Čonka o oprávnenosti zapojenia sa obce do budúcich finančných
výziev na výstavbu murovanej budovy materskej škôlky a zaslanie žiadosti o vyrozumenie o možnosti
manipulácie jestvujúceho detského ihriska v bezprostrednej blízkosti modulovej budovy MŠ.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák M.Jendrál
9.2.
Havarijný stav v MŠ.
Ústny návrh na uznesenie poslanca Jozef Jendrála
Riad. školy zaslala obci fotodokumentáciu o havarijnom stave v MŠ.
Vízia a zámer je výstavba novej materskej murovanej škôlky. Samostatné zastrešenie neporieši problém.
Zavolať projektanta a dohodnúť sa. Financie sa stratia . Zámer je stretnúť sa o dohodnúť sa.
M. Jendrál- je havarijný stav . Strechu umiestniť na piliere. Strecha by sa použila na novú škôlku.
Návrh na uznesenie Ing. Body
OZ schvaľuje
Zastrešenie strechy alebo iného typu strechy modulovej materskej školy sedlovou strechou vo výške do
50.000 €.
Ing. P.Hodák - samonosné nosníky nad škôlkou ktoré by držali .Urobiť horné poschodie, kde by sa
premiestnili deti. Pôdorys sa zväčší. Železobetón by bola podlaha., Časti projektov Oceľový skelet
cca100.000 €. Detské ihrisko by sa zachovalo. Získať viac informácií. Dať naceniť aj strechu. Zistiť
cenu oceľových nosníkov.
Starostka obce - Myšlienka je dobrá, ale realizácia bude trvať 5 rokov. Refinancovanie v súčasnosti nie
je možné.
Výjde výzva na výstavbu domova dôchodcov, ktoré sa bude stavať na mieste zbúraného starého
obecného úradu.
Navýšiť sumu na 100.000 €.
M.Jendrál – spodná voda je stále v škôlke nevyrieši sa problém.
H.Čujová DiS. – projekt až výjde strecha už bude hotová.
Ing.I.Body – treba oddeliť murovanú škôlku od havarijného stavu. Urobiť jednoduchú strechu. Je tlak
na riešenie problému.
Starostka obce – boli predložené 3 návrhy. O ktorých sa bude hlasovať.
J.Jendrál – nie sú rozpočtované fin. prostriedky, hľadať v rozpočte ktorá položka sa dá pokrátiť.
M.Jendrál poslanecky návrh – vypracovať štúdie a určiť reálne čísla. Cenové ponuky na všetky 3
varianty. Škôlka nie je odizolovaná.
H.Čujová DiS.– zdravé ovzdušie musí byť zabezpečené pre deti v MŠ je to priorita.
Z.Galisová – treba riešiť havarijný stav.

Návrh na uznesenie Ing. Body
OZ Obce Hrabušice
schvaľuje
Zastrešenie strechy alebo iného typu strechy modulovej materskej školy sedlovou strechou vo výške do
50.000 €, podľa projektu návrhu strechy.
Za: Ing. I. Body
Proti : M.Jendrál, Ing.Hodák,J.Jendrál, H.Čujová DiS.
Zdržali sa: Z. Galisová, E.Kroščenová
Uznesenie nebolo prijaté.
Návrh p.M.Jendrál
OZ Obce Hrabušice
schvaľuje
Vypracovanie cenovej štúdie ,alternatívy možností zastrešenia materskej škôlky.
Za : H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál
Zdržal sa :Ing. I. Body
Bolo prijaté uznesenie
Fin.prostriedky sa použijú z 15.000 €
J.Jendrál – je záruka a treba skontrolovať.
Ing.P.Hodák – osloviť firmu aby sa urobila kontrola plachty.
Návrh na uznesenie J. Jendrál
Prekontrolovať v záručnej dobe plachtu, odstrániť plechové striešky, odstrániť závady v interiéri
nedostatky.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
-prekontrolovanie plachty MŠ
-odstránenie plechových striešok
-odstrániť závady poškodenia v interiéry MŠ
Za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál
Zdržal sa : Ing. I.Body
Vyhlásená bola 5 minútová prestávka
Hlasovanie za prestávku : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P.
Hodák M.Jendrál
Bod 10

K bodu programu: Návrh Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, doc. JUDr. Jozef
Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., advokátska kancelária, Košice
Vysvetlila starostka obce. Právny zástupca účtoval za január už podľa sadzobníka.
31.12. 2020 skončila Zmluva o poskytovaní právnych služieb s doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Associates, s.r.o., advokátska kancelária. Predkladá sa návrh novej zmluvy so
zmluvnou odmenou, paušálnou sumou (paušálna odmena) za poskytovanie právnych služieb v
určitom časovom období:
− vo výške 500 € za kalendárny mesiac
− uzatvorenie zmluvy na určitú dobu do 31.12.2022.
H.Čujová DiS – neefektívne je platiť paušálne právnika. Fin. prostriedky sa vždy vyčlenia.
Ing. I.Body – doporučil zmluvu schváliť.
Ing. P.Hodák – vymedziť čas s právnikom.
E.Kroščenová – dať do zmluvy aj ďalšieho poslanca.
Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, doc. JUDr.
Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hlavná 25, Košice
Hlasovanie:
Za Kroščenová, Galisová, Ing. I.Body
Proti : H.Čujová H.DiS, M.Jendrál
Zdržal sa : .Ing.P.Hodák, J.Jendrál
Uznesenie nebolo prijaté.
Bod 11

Návrh na zavedenie elektronickej evidencie komunálneho odpadu odráža potrebu zmeny
systému v nakladaní v rámci odpadového hospodárstva na území obce Hrabušice v súlade
s myšlienkou „čím viac vytriediš, tým menej zaplatíš“. Obec Hrabušice patrí
k samosprávam, ktoré financovali odpady z vlastného rozpočtu aj napriek tomu, že táto
činnosť má byť podľa zákona o odpadoch krytá výnosom z miestneho poplatku, čo viedlo
k potrebe jeho zvýšenie pre rok 2021.
Vysvetlila starostka obce . Technologický postup mali poslanci k naštudovaniu.
H.Čujová DiS.– v uznesení vyčiarknúť berie na vedomie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Zavedenie elektronickej evidencie zberu komunálneho odpadu, elektronickej evidencie
zberných nádob a vriec spôsobom umiestnenia QR kódu, čipu, zabezpečení hardvérovej,
softvérovej podpory
schvaľuje
v rozpočte obce finančné prostriedky na zabezpečenie zavedenia elektronickej evidencie zberu
komunálneho odpadu, elektronickej evidencie zberných nádob a vriec spôsobom umiestnenia
QR kódu, zabezpečenia hardvérovej, softvérovej podpory vo výške do 5 000€.
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. Hodák P, M.Jendrál

Bod 12

K bodu programu: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemku, výkup pozemku
pod obytnými kontajnermi na Letnej ulici v katastrálnom území
Hrabušice. Zuzana Lučivjanská, Lipová 2028/11, Spišská Nová Ves
Starostka obce :
Uznesením č. 403/12/2020 Obecné zastupiteľstvo schválilo budovania a zahájenie prác na
realizácii obytnej kontajnerovej lokality a uzavretie zmluvy o nájme s vlastníkmi pozemkov.
17.12.2020 bola uzatvorená nájomná zmluva so Zuzanou Lučivjanskou, Lipová 2028/11,
Spišská Nová Ves na pozemok registra „E“ parc.č. 629/5, orná pôda, výmera 154 m2, v podiele
1/1, ročný nájom 1€/m2 na dobu určitú do 31.12. 2030, na ktorom v rámci riešenia krízovej
situácie obydlí obyvateľov MRK boli umiestnené obytné kontajnery – príloha 1.
Zuzana Lučivjanská navrhla obci Hrabušice výkup pozemku v jej vlastníctve, pozemok registra
„E“ parc.č. 629/5, orná pôda, výmera 154 m2 – príloha 2.
Navrhuje sa výkup uvedeného pozemku za cenu 5 €/m2 do vlastníctva obce Hrabušice.
Ing. I.Body - znalecký posudok nebude .
Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Dohodnutý výkup pozemku registra „E“ parc.č. 629/5, orná pôda s celkovou výmerov 154 m2,
LV č.1771, v k.ú. Hrabušice od vlastníka Zuzana Lučivjanská, Lipová 2028/11, Spišská Nová
Ves za dohodnutú kúpnu cenu 5 €/m2 do vlastníctva obce Hrabušice za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod obytnými kontajnermi na Letnej ulici v lokalite
Weingrub.
Hlasovanie:
za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál
Bod.13

K bodu programu: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, výkup pozemkov
pod miestnou komunikáciou Bernolákova ulica v katastrálnom území
Hrabušice
Vysvetlila starostka obce
Na Bernolákovej ulici pod miestnou komunikáciou, parcela „C“ č.567/, parcela „E“ č. 92108
LV 1, je potrebné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou:
− „E“ parc.č. 90485/1, orná pôda, pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici
s celkovou výmerov ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, LV č.1428 v k.ú.
Hrabušice od vlastníka Duľa Vladimír, Dúbravka 5142, Bratislava – Dúbravka,
− „E“ parc.č. 90485/2, orná pôda, pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici
s celkovou výmerov ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, LV č.1335 v k.ú.
Hrabušice od vlastníka Findura Matúš, Hollého 18, Smižany,
− „E“ parc.č. 90486/1, orná pôda, pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici
s celkovou výmerov ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, LV č.2010 v k.ú.
Hrabušice od správcu Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715,
Navrhuje sa výkup uvedených pozemkov.
H.Čujová DiS– posledná parcela je zapísaný správca od ktorého nebude možné odkúpiť.
Poveriť obec a vstúpiť do jednania so Slov. poz.fondom. Obec dá vyhotoviť geometrický
plán, a znalecký posudku.
Návrh na uznesenie – ústny pozmeňujúci návrh H.Čujovej DiS.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Poveruje obec
Vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na ocenenie parciel zapísaných
v katastri obce Hrabušicen registra „E“
− parc.č. 90485/1, orná pôda, pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici ,LV č.1428
v k.ú. Hrabušice od vlastníka Duľa Vladimír, Dúbravka 5142, Bratislava – Dúbravka
− parc.č. 90485/2, orná pôda, pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici od vlastníka
Findura Matúš, Hollého 18, Smižany,
− parc.č. 90486/1, orná pôda, pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici , LV č.2010
v k.ú. Hrabušice od správcu Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715
Bratislava,
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na
Bernolákovej ulici.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Galisová
Bod 14

programu OZ č.: 14

K bodu programu: Návrh na súhlas s realizáciou VN prípojky, Proapartment s.r.o.,
Karpatská 29, Spišská Nová Ves
Starostka obce: Spoločnosť Proapartment s.r.o., Karpatská 29, Spišská Nová Ves požiadala
28.1.2021 o realizáciou VN prípojky k plánovanej novej trafostanici kapacity 250 kVA na
parcele č. 1145/3 v katastrálnom území obce Hrabušice, cez parcelu vo vlastníctve obce
Hrabušice KNE č.450. Plánované využitie budúcej novej trafostanice je pre existujúcu výstavbu
s možnosťou napojenia budúcich nových stavebných pozemkov v danej lokalite.
J.Jendrál – nebola poslané výkresová časť.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
s využitím pozemku v k.ú. Hrabušice, vo vlastníctve obce Hrabušice, zapísanom na LV č.1 ako
parcela registra „E“ č.450 na uloženie elektroenergetického zariadenia prípojky VN – zemné
vedenie, v rámci plánovanej realizácie stavby trafostanici kapacity 250 kVA na základe
žiadosti Proapartment s.r.o., Karpatská 29, Spišská Nová Ves.
žiada
Obecný úrad v Hrabušiciach zabezpečiť podklady pre schválenie vecného bremena v rozsahu
podľa geometrického plánu ktorý zabezpečí stavebník, pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena a po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania pripraviť
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál
Bod 15

Návrh odplaty Užívanie kanalizácie lokalita Hŕbok, Pohoda Services s.r.o., Sp.Nová Ves
Vysvetlila starostka obce
Sú - 3 alternatívy : Prvá za 29.000 € odkúpiť kanalizáciu na splátky. Druhá alternatíva dať naraz
29.000 €, Tretia alternatíva platiť nájom 1500 €.
J. Jendrál - Návrh na splátky dať, ale s možnosťou , že keď budú peniaze sa môže vyplatiť
naraz.
Ing.Body – Treba vybrať jednu z troch alternatív.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Berie na vedomie informáciu o alternatívnych návrhoch riešenie situácie vybudovanej
kanlizácie v lokalite Hŕbok vo vlastníctve Pohoda Services s.r.o , Spišská Nová Ves
schvaľuje alternatívu č. 1 s možnosťou predčasného splatenia dlžnej sumy.
Za
- Ing.I.Body H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, J.Jendrál,
M.Jendrál, Z.Galisová
Bod 16

K bodu programu:
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach
Starostka obce - Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o obecnom zriadení) obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené aj schvaľovať rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva. Podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení podrobné

pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Predložený rokovací upravuje spôsob prípravy, zvolávanie, rokovanie obecného zastupiteľstva,
jeho uznášanie sa, kontrolu plnenia jeho uznesení.
Predložil návrh Ing. P.Hodák, M.Kacvinský
Starostka doporučila, aby zasadli poslanci a zosúladil sa rokovací poriadok.
J.Jendrál – zvolať pracovné stretnutie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
prekladá
Návrh rokovacieho poriadku na najbližšie ďalšie obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál

Bod 17

K bodu programu: Návrh na schválenie opatrovateľskej služby, Margita Jendrálová,
Obchodná ulica 83, Hrabušice
p. Margita Jendrálová, bytom Obchodná ulica 83 Hrabušice, požiadala 26.1.2021
prostredníctvom syna Mgr. Milana Jendrála, o pridelenie 8 hodinovej opatrovateľskej služby.
P.Margita Jendrálová, vzhľadom k svojmu veku, zdravotnému stavu, stupňu odkázanosti
nedokáže samostatne vykonávať bežné denné činnosti.
návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Opatrovateľskú službu pre Margitu Jendrálovú, trvale bytom v Hrabušiciach, Obchodná ulica
83, v rozsahu 8 hodín/deň.
Za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál

bodu programu OZ č.: 18
K bodu programu:
Návrh na prenájom technických zariadení v Národnom parku Slovenský raj v katastri obce
Hrabušice pre nájomcu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Banská Bystrica

Ing.P.Hodák – technické zariadenia treba dať do poriadku.
Starostka obce – zariadenia pred sezónou sa pripravujú. OOCR – funguje. Zvýšenie vstupného
sa musí prejednať v Mikroregióne
J.Jendrál – dáva ŠOP správu na Obec o stave technických zariadení? Pozrieť v akom stave sú
zariadenia. Doporučil, aby sa prehodnotila platba za vstup.
E.Kroščenová – dala dotaz, či zmluva bude od roku 2022?
Ing. I.Body – Smižany odmietli zvýšenie vstupného.
Ing.P.Hodák – málo informácii majú poslanci.
Sčítanie v Suchej Belej bude preposlané poslancom. Za náš majetok si musíme návrhy dať
vlastné.
H.Čujová DiS.– kritizovala , nebola daná vedomosť o jednaní v Letanovciach.
Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o predbežných stanoviskách obcí Hrabušice, Smižany, Spišské Tomášovce,
Letanovce k modelu jednotnej správy ŠOP SR – Správou Národný park Slovenský raj, návrhu
zmluvy o nájme technických zariadení, súpisu technických zariadení v Národnom parku
Slovenský raj .
hlasovaie: Ing.I.Body, E.Kroščenová , Z.Galisová, J.Jendrál, Ing. P. Hodák M.Jendrál
zdržal sa hlasovania: H.Čujová DiS.
Bod. 19
Rôzne
Starostka obce - Správa ciest KSK Čistenie rigolov- súkromné rigoly si musia majitelia čistiť sami.
Podanie žiadosti – na envirofonde v pondelok na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na Mýte.
Obec dostala 150.000 na cyklochodník,
IROP – podpis zmluvy v Košiciach. Výstavba 7,5 km do roku 2022.
Ing.P.Hodák- plomba na majetku hotela.
Bod.21
Parkovisko
H.Čujová DiS .- dala dotaz ohľadom parkoviska. Bude obec prevádzkovať parkovisko? Opatrovník
nedal poslancom k nahliadnutiu uznesenie . Položila otázku či sa parkovisko bude prevádzkovať.
Starostka obce – stavba na parkovisku je zlegalizovaná. List predsedovi Urbariátu bude zaslaný.
Odstavná plocha sa bude prevádzkovať.
H.Čujová DiS. predložila ústny návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Poveruje
Kontrolóra obce do 30 dní prekontrolovať postup verejného obstarávateľa pri obstarávaní záchytného
parkoviska. Postup a/či mala p. starostka schválenie OZ obstaranie firmy b/ či mala p. starostka
poslancami schválené čerpanie financií na práce, c/ či mala p. starostka schválenie OZ k vyplateniu
zálohy 40.000 €.
3. Či bolo pri realizácii stavby záchytného parkoviska a spojovacieho chodníka platné stavebné
povolenie a kto bol určený stavebný dozor.
hlasovanie:
za : H. Čujová DiS, Ing.P.Hodák, J.Jendrál
zdržali sa : Z.Galisová, Ing.I.Body, M.Jendrál
Neprítomná: E.Kroščenová
Uznesenie nebolo prijaté.
Záver: Zasadnutie OZ ukončila starostka obce o 12,21 hod.
Overovatelia zápisnice: E.Kroščenová, Z.Galisová
Zapísala : A.Kapsdorferová
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk
PaedDr.Jana Skokanová
starostka obce

