Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 28.4.2021
Prítomní: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová,
M.Kacvinský
Ďalší prítomný : Ing.L.Budzák – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnení: Z.Galisová, Z.Jendrál
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce . Privítala prítomných a skonštatovala, že OZ je uznášania
schopné, prítomných 7 poslancov.

1. Komisie
1.01.Voľba návrhovej komisie
1.02.Určenie overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: M.Kacvinský, J.Jendrál
overovatelia : M.Jendrál, E.Kroščenová
zapisovateľka : A.Kapsdorferová
Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová,
M.Kacvinský

Za :

Zdržal sa : Ing.P.Hodák
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Prezentácia poslancov
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Návrh „Zmena a doplnky č.1 ÚPN obce Hrabušice
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie
Návrh na súhlas s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci Hrabušice na
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod rómskym osídlením kód výzvy
NFP OPLZ-PO5-2020-4
Návrh na schválenie Zmluva o poskytnutí služby elektronická evidencia odpadov, Zmluva o
osobných údajoch, vybavenie domácností kompostérmi, zriadenie kompostárne do 100 t
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou Hrabušice, Hlavná
369/91, 053 15 Hrabušice pre nájomcu Združenie kulturistiky a fitness Hrabušice, Lúčna 559, 053
15 Hrabušice
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou Hrabušice, Hlavná
369/91, 053 15 Hrabušice pre nájomcu Súkromná základná umelecká škola Nobela, Hlavná 369/91,
053 15 Hrabušice zriaďovateľa Občianske združenie Nobela, Hviezdoslavova 39, 058 01 Poprad
Návrh na prenájom pozemkov Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice č.1714/1,
č.1723/10, 11, 16, 22, 28, 30, č.1715/1, č.1832/1, 3, 31, č.1833/2,11, č.1723/34 pre nájomcu Obec
Hrabušice
Návrh na odpredaj stavieb na parkovisku Podlesok, Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát
Hrabušice
Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 713/6 a KN-E 680/101 Marek Kroščen, Letná 853/50
Hrabušice a návrh na zrušenie uznesenia č. 402/12/2020.
Návrh na odpredaj pozemku KN-E par. č. 92108, Stanislav Tkáč, Bernolákova 309/94
Návrh na odpredaj stavby s.č. 237, pozemku KN-C parc. č. 199, Peter Jendrál, Bernolákova 506/15,
053 15 Hrabušice

17. Návrh na odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice
18. Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Peter Regec, Betlanovce 186
19. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C č.893/2, v katastrálnom území Hrabušice,
stavba pripojovací plynovod, Dávid Vagner, Hlavná 378/109, 053 15 Hrabušice
20. Zmluva o zriadení vecného bremena, Košický samosprávny kraj
21. Informácia o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov v obci
22. Správa o vykonanej kontrole hlavným kontrolórom obce
23. Rôzne
24. Záver
Starostka obce doplnila bod 8.1
Predĺženie platnosti PHaSR
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , E.Kroščenová, M.Kacvinský
Proti: M.Jendrál
Doplnenie bod 23
Súhlas banky
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová,,M.Kacvinský
Bod č. 7.a Čerpanie úveru – Doplnený bod programu Ing. Pavol Hodák
Za :Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský
Bod č. 5.a Potvrdenie uznesenia č. 432/3/2021- Doplnený bod programu - M.Kacvinský
Za: H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský
Zdržal sa Ing.I.Body
Bod. č. 24 Žiadosť o súhlas podzemnej prípojky pre p.Š.Kroščena s manž.- Doplnený bod
programu Ing.I.Body
Za :Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský
Bod č. 7.b Prerozdelenie dotácií a RO č.3 - Doplnený bod programu J.Jendrál
Za Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský
Bod č. 5b potvrdenie uznesenia 411/2/2021 – Doplnený bod programu H.Čujová DiS.
Za : H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, M.Kacvinský
Zdržali sa: Ing.I.Body, E.Kroščenová
Za celkový program vrátane doplnených bodov a zmien hlasovali
Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský

K bodu č.5
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice

M. Kacvinský -nebola prevedená kontrola všetkých uznesení z februárového zasadnutia OZ.
Vystvetlil Ing.I.Body- zástupca starostky.

Uznesenie č. 429/3/2021
Plnenie: V plnení, realizovaná v rozsahu žiadosti o predloženie predbežnej cenovej ponuky
k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky, výzvy na predkladanie ponúk na uskutočnenie
stavebných prác, vyhodnotenia verejného obstarávania, zmluvy o dielo.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský
K bodu 5.a
Doplnený bod M. Kacvinským – Potvrdenie uznesenia č. 432/3/2021 zo zasadnutia OZ
v Hrabušiciach zo dňa 15.3.2021
M. Kacvinský – uznesenie nebolo podpísané starostkou obce. Obec mala uznesením poskytnúť návratnú
pôžičku vo výške 30.000 € pre ATC Podlesok.
E.Kroščenová – načo treba dotáciu?
H.Čujová DiS – prečo nebol dôvod na uznesení ?
Ing.I.Body- doporučil, aby sa uviedol zákon a článok. Treba uplatniť vyššiu moc.
M.Kacvinský – treba korektné jednanie
M.Jendrál – treba vyriešiť a pomôcť ATC Podlesku. Spoločnosť treba zachrániť.
L. Budzák hlavný kontrolór obce – vysvetlil , že obec nemôže dávať pôžičky svojej zriadenej
spoločnosti. Riešiť to treba cez valné zhromaždenie, spolu s dozornou radou.
Ing.P.Hodák- spoločnosť žiadala pred úver, starostka marí snahy spoločnosti a nechce pomôcť. Je
dvojitý meter. Prečo sú chatky v majetku obce ? Pomoc od starostky nebola žiadna.
Starostka obce – predkladané správy a hospodárske výsledky sú dobré. Rezervy v spoločnosti sú. Tieto
veci sa majú riešiť na valnom zhromaždení.
Návrh
OZ obce Hrabušice potvrdzuje uznesenie
Hlasovanie: Za: H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, M.Kacvinský
Proti : Ing. I.Body
Zdržala sa: Kroščenová
Uznesenie nebolo prijaté z dôvodu nehlasovania 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
K bodu č.5b
Potvrdenie uznesenia 411/2/2021 – Doplnený bod programu H.Čujová DiS.
H.Čujová DiS - č. 411/2/2021 potvrdenie uznesenia, doplniť čísla zákonov – vysvetlila
Ing. L.Budzák- hlavný kontrolór zabezpečenie nezávislosti. Kvalifikované uznesenia treba prijímať.
Kontrolór má svoje postupy. OZ nemôže určovať obsah správy.
E. Kroščenová – nech vysvetlí ekonómka obce.
H. Čujová DiS.– V správach sú chyby. Skonštatovala, že hl. kontrolór OZ zavádza.
M. Jendrál- problémy treba riešiť.
Návrh na uznesenie
OZ potvrdzuje v celom znení uznesenie č. 411/2/2021
Za: H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, M.Kacvinský
Zdržala sa: Kroščenová
Proti : Ing. I.Body
Uznesenie nebolo prijaté z dôvodu nehlasovania 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

K bodu č.6
Návrh „Zmena a doplnky č.1 ÚPN obce Hrabušice

Vysvetlila starostka obce.
Vystúpil p. Debnár . Vypustená lokalita rašelinisko a menšia časť na ulici Tomášovskej. Zmeny
sú vo fáze schváliteľnosti. Procesy by sa mohli začať hlavne výstavba za ihriskom a cyklistická
trasa.
Neschválené veci sa presunú do nového dodatku č. 2.
H. Čujová DiS.– vsunuté sú tam nové veci , cyklochodník. Zverejnenie nebolo 30 dní.
Chov hospodárskych zvierat nie je vsunuté v územnom pláne.
M.Jendrál – urobiť stretnutie s architektom.
Bol priestor, aby sa mohlo všetko prediskutovať. Pripomienka bola od pána Melničuka.
Nebola zverejnená výkresová časť.
Obec Hrabušice zabezpečila obstarávanie návrhu Zmeny a doplnku prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Ing. I.Body – rokovanie komisie žiadne nebolo.
Ing.P.Hodák – prosil o stretnutie
Architekt musí sa opätovne podľa § 22 vyvesiť oznámenie na 30 dní a stretnúť sa
s verejnosťou a odznova schváliť. Prebehne cca 3 mesiace.
Poslanecký návrh H.Čujovej
OZ schvaľuje zverejnenie
Zorganizovanie stretnutia s p.Debnárom
Stiahla návrh
Nový návrh
OZ neschvaľuje Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Hrabušice.
žiada Opätovné prerokovanie „ Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Hrabušice „ poľa § 22 odsek
1 stavebného zákona s verejnosťou.
Za: H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, M.Kacvinský, E.Kroščenová
Neprítomný : Ing. I.Body
K bodu č.21
Informácia o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov v obci
Informovala starostka obce o žiadostiach na prevádzku predajných stánkov.
P. Resity – oboznámil poslancov kde už má prevádzky a stánok chce prevádzkovať celý rok.
H. Čujová DiS. – konkurencia nebude?
J.Jendrál – sú určené aj sumy prenájmu?
Starostka obce – pri stĺpe na parkovisku OCÚ , pri pošte, za sypancom sú obecné pozemky.
M.Jendrál – cez komisiu treba vyriešiť miesto na umiestnenie
OZ
Berie na vedomie
Informáciu o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov so zrmzlinou a doplnkovým
tovarom v obci Hrabušice
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský

K bodu č.7
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie

Informovala starostka obce .
Predkladá sa rozpočtové opatrenie č.2 zmena v rozpočte, návrh na schválenie rozpočtového
opatrenia Obecným zastupiteľstvom obce Hrabušice, zvýšenie príjmov, výdavkov KV, BV
z toho:
− Obytné kontajnery, pece, komíny – povodne
2 345
€
− Výstavba a rekonštrukcia chodníkov z úveru
21 197,30 €
− Rekonštrukcia MK a plynofikácia Zimná ulica Úver
44 598,42 €
− Rekonštrukcia Verejného osvetlenia z VZ
43 000,00 €
− Výnos z dane z príjmov
13 000
€
− Prevádzka strojov, prístrojov, zariadení, techniky
2 000,00 €
− Údržba, správa kanalizácie a ČOV
8 000,00 €
− Verejné osvetlenie – oprava, údržba
1 000,00 €
− Zálohy projekty EÚ, vypracovanie žiadostí
2 000,00 €
− Kanalizácia Hŕbok (Makovického ulica)
10 000 €
− Poplatok za odpadové vody, pokuta
5000 €
− Poplatok
2500 €
Rozprava:
J. Jendrál – doplniť sumu 44 000 € na dotácie
Ing. P.Hodák – je v čerpaní rozpočtu schodok na dani z nehnuteľnosti ?
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtového
opatrenia č.2/2021, príloha 2
schvaľuje
zmenu rozpočtu Základná škola Hrabušice v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice
o normatívne finančné prostriedky na prenesenú kompetenciu podľa rozpočtového opatrenia
č. 1/2021, príloha 1
hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský
7. a
Čerpanie úveru
Poslanecký návrh p. Ing.Hodáka
Ing. P.Hodák – dal dotaz ktoré akcie sa uskutočnia do konca roka?
Vysvetlila starostka obce – bude sa robiť so SFRB 8 BJ, ul. Tomášovská, plyn ul. Zimná, odstavná
plocha pri kostole, voda kanál na Mýte .
Návrh na uznesenie
OZ obce Hrabušice berie na vedomie
Informáciu o čerpaní úveru a investíciach.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , M.Jendrál, E.Kroščenová, M.Kacvinský

10,51 odišiel poslanec M.Jendrál

7.b
Rozdelenie dotácií a rozpočtové opatrenie č.3
Poslanecký návrh J.Jendrál

Ing. Body- zdroje nie sú v rozpočte
M.Kacvinský – treba určiť dotácie , lebo sa rozbiehajú športové súťaže.
Starostka obce - pre ATC pre životné prostredie sa dá dať dotácia. Deň detí , cyklomaratón,
a iné akcie organizované obcou.
Návrh na uznesenie
OZ obce Hrabušice
Schvaľuje rozpočtové opatrenia č.3/2021

− Nedoplatok za vypúšťanie povrchových vôd do odpadových vôd za rok 2020 vo výške
4980,52 €
− Pokuta IŽ 2500 €
− Dotácie vo výške 34.400 € s prerozdelením, vrátane akcií organizovaných obcou:
ATC Podlesok -15.000 €
Hasiči – 1000 €
OZ Pestovateľ a chovateľ- 1000€
OZ Evika - 800 €
Stolnotenisový športový klub – 2000 €
Teleovýchovná jednota TJ Štart Hrabušice – 14.000 €
Združenie kulturistiky a fitnes – 600 €
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , E.Kroščenová, M.Kacvinský
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.8
Návrh na súhlas s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci Hrabušice na
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod rómskym osídlením kód výzvy
NFP OPLZ-PO5-2020-4

Informovala starostka obce Uznesením č. 383/11/2020 Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schválilo spracovanie žiadosti o NFP s názvom projektu „Vysporiadanie majetkovoprávnych
vzťahov k pozemkom v obci Hrabušice“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s kódom
výzvy: OPLZ-PO5-2020-4, súhlas s predložením ŽoNFP, súhlas so zabezpečením povinného
spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, zabezpečenie
financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach
súhlasí
s vykonaním jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v obci Hrabušice na usporiadanie
vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod rómskym osídlením podľa § 2 ods. 1 písm.
j) zákona 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
poveruje
starostku obce zabezpečiť podanie žiadosti o povolenie JPÚ na Okresný úrad, pozemkový a
lesný odbor."
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný : M.Jendrál

8.1
Predĺženie platnosti aktuálneho PHSR obce Hrabušice za obdobie 2015-2020 do
31.12.2023
Doplnený bod programu starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou
Starostka obce informovala poslancov o potrebe predĺženia PHaSR do roku 2023. Tento je
potrebný k predkladaniu pri rôznych projektoch.
Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje
Predĺženie platnosti aktuálneho PHSR obce Hrabušice za obdobie 2015-2020 do 31.12.2023.
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , E.Kroščenová, M.Kacvinský
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.9
Návrh na schválenie Zmluva o poskytnutí služby elektronická evidencia odpadov, Zmluva o
osobných údajoch, vybavenie domácností kompostérmi, zriadenie kompostárne do 100 t

J.Jendrál – bude kompostovisko?
H.Čujová DiS.– schváliť zapojenia sa do envirofondu
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
I. schvaľuje
1. Predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o práve používania Služby ELWIS,
elektronická evidencia odpadov.
2. Predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o spracúvaní osobných údajov pre účel
používania Služby ELWIS, elektronická evidencia odpadov.
II. berie na vedomie
1. Informáciu o povinnosti triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
z domácností podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.10
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou Hrabušice,
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice pre nájomcu Združenie kulturistiky a fitness Hrabušice, Lúčna
559, 053 15 Hrabušice
Vysvetlila starostka obce .
M. Kacvinský – zámer prečo bol vyvesený dopredu ?
Ing.I.Body – zámer bol vyvesený formálne. Aplikácia na prenájom.
Hlavný kontrolór obce – je nutné aktualizovať všetky prenájmy.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru na prenájom nebytových priestorov
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
− časť nehnuteľného majetku - posilňovňa priestor na fitness v Základnej škole s
materskou školou Hrabušice, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice, súpisné číslo 369,
na parcele registra KN C 36/1, zapísanej na LV č.1.

je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že Združenie kulturistiky a fitness Hrabušice
vytvára podmienky na rozvíjanie športovej činnosti a formovaní športových návykov vo
voľnom čase v obci
schvaľuje
prenájom časti nehnuteľného majetku - posilňovňu priestor na fitness v Základnej škole s
materskou školou Hrabušice, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice, súpisné číslo 369, na parcele
registra KN C 36/1, zapísanej na LV č.1 za účelom činnosti posilňovne – priestor na fitnes
v prospech Združenia kulturistiky a fitness Hrabušice, Lúčna 559, 053 15 Hrabušice na dobu určitú
do 31.12.2021, za ročné nájomné za užívanie celého predmetu nájmu vo výške 240 €/rok po
dobu trvania nájmu do 31.12.2021.
Prenájom majetku obce sa vykonáva v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že nájomca
dlhodobo vytvára podmienky na rozvíjanie športovej činnosti a formovaní športových návykov
vo voľnom čase v obci
žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy so Združením kulturistiky
a fitness Hrabušice, Lúčna 559, 053 15 Hrabušice
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , E.Kroščenová, M.Kacvinský
Neprítomný : M.Jendrál

K bodu č.11
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou Hrabušice,
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice pre nájomcu Súkromná základná umelecká škola Nobela,
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice zriaďovateľa Občianske združenie Nobela, Hviezdoslavova 39,
058 01 Poprad

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru na prenájom nebytových priestorov
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
− časť nehnuteľného majetku – triedy, telocvičňa, školský dvor, šatne v objekte základnej
školy, súpisné číslo 369, na parcele registra KN C 36/1, KN C 36/2 zapísanej na LV
č.1
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že súkromná základná umelecká škola
vytvára podmienky pre rozvoj umeleckého talentu detí, žiakov v odboroch hudobnom,
výtvarnom, tanečnom v obci.
schvaľuje
prenájom časti nehnuteľného majetku časť nehnuteľného majetku – triedy, telocvičňa, školský
dvor, šatne v objekte základnej školy, súpisné číslo 369, na parcele registra KN C 36/1, KN C
36/2 zapísanej na LV č.1 za účelom činnosti súkromnej základnej umeleckej školy v prospech
Súkromnej základnej umeleckej školy Nobela, Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice zriaďovateľa
Občianske združenie Nobela, Hviezdoslavova 39, 058 01 Poprad za ročné nájomné za užívanie
celého predmetu nájmu vo výške 500 €/rok po dobu trvania nájmu do 31.12.2021.
Prenájom majetku obce sa vykonáva v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že nájomca
dlhodobo vytvára podmienky pre rozvoj umeleckého talentu detí, žiakov v odboroch
hudobnom, výtvarnom, tanečnom v obci.
žiada

Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy so Súkromná umelecká škola
Nobela, Hlavná 369/91,05315 Hrabušice zriaďovateľa Občianské združenie Nobela,
Hviezdoslavova 39,05801 Poprad
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.12
Návrh na prenájom pozemkov Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice č.1714/1,
č.1723/10, 11, 16, 22, 28, 30, č.1715/1, č.1832/1, 3, 31, č.1833/2,11, č.1723/34 pre nájomcu Obec
Hrabušice

Vysvetlila starostka obce. Bývalý Urbariát predložil zmluvy už tohto roka. Upozornila
prítomných na skutočnosť, či by Obec nemala platiť len alikvotnú časť za nájom.
Návrh na uznesenie
OZ Obce Hrabušice
schvaľuje
1. predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o nájme pozemku od prenajímateľa
Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice parcely registra KN C č. 1714/1,
o výmere 474 m2, za nájomné vo výške 1 €/rok pre nájomcu Obec Hrabušice na dobu určitú
do 31.12. 2021
2. predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o nájme pozemkov od prenajímateľa
Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice registra parcely KN C č.1723/10 , KN
C č. 1723/11, KN C č. 1723/16, KN C č.1723/22, KN C č. 1723/28, KN C č. 1723/30, KN
E č.1715/1, KN C č. 1832/1, KN C č.1832/3, KN C č.1832/31, KN C č.1833/2, KN C
č.1833/11, KN C č.1723/34, v celkovej výmere 28 149 m2, za nájomné vo výške 0,19
€/m2/rok, t.j. 5 348,31 €/ rok za celý predmet nájmu, pre nájomcu Obec Hrabušice na dobu
určitú do 31.12. 2021
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.13
Návrh na odpredaj stavieb na parkovisku Podlesok, Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát
Hrabušice

Informovala starostka . Pozemkové spoločenstvo má záujem odkúpiť budovy na dolnom
parkovisku, ktoré tohto roka začali prevádzkovať.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj stavieb vo vlastníctve obce Hrabušice na parkovisku
Podlesok na pozemkoch vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice
č. 1737/19 a 1737/20.
berie na vedomie
informáciu o doloženom Geometrickom pláne č. 15/2021 na oddelenie a určenie vlastníckych
práv a zamerania stavieb ktorý vyhotovil Ing. Pavol Šponiar – GEOKAN s.r.o. dňa 2.3.2021
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:

− dvoch drevených stavieb slúžiacich ako predajňa suvenírov a pokladňa na výber
parkovného zameraných geometrickým plánom
do vlastníctva Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice, Hlavná 171, 053 15
Hrabušice v cene podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečí obec na vlastné náklady, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o majetkovoprávne usporiadanie stavieb na
pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, za účelom modernizácie a skvalitnenia služieb pre
návštevníkov Slovenského raja.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.14
Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 713/6 a KN-E 680/101 Marek Kroščen, Letná 853/50
Hrabušice a návrh na zrušenie uznesenia č. 402/12/2020.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
− časť par. č. 713/6 o výmere 85 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedeného v KN ako parcela
registra KN-C, LV č.1 vo vlastníctve Obce Hrabušice a par. č. 680/101 o výmere 129 m2,
trvalý trávny porast, vedeného v KN ako parcela registra KN-E, LV č.1 vo vlastníctve Obce
Hrabušice
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemky v blízkosti bydliska
žiadateľov, k predmetným pozemkom si dokúpia ďalšiu časť pozemku, na ktorý už dostali
súhlas od majiteľov, ide teda o pozemky ktoré tvoria priľahlú plochu ku sľúbeným pozemkom
na odpredaj
schvaľuje
predaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice,
zapísaného na LV č. 1, par. č. 713/6 o výmere 85 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedeného
v KN ako parcela registra KN-C, ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom a časti
pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice, zapísaného na LV
č. 1, par. č. 680/101 o výmere 129 m2 , trvalý trávny porast, vedeného v KN ako parcela registra
KN-E, ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, do vlastníctva Mareka Kroščena s
manželkou, Letná 853/50, 05315 Hrabušice, v cene podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečí
kupujúci na vlastné náklady
Prevod vlastníctva majetku obce sa vykonáva v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa
tým, že sa jedná o pozemky v blízkosti bydliska žiadateľov, k predmetným pozemkom si
dokúpia ďalšiu časť pozemku, na ktorý už dostali súhlas od majiteľov, ide teda o pozemky ktoré
tvoria priľahlú plochu ku sľúbeným pozemkom na odpredaj
Náklady a poplatky spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a náklady súvisiace s celým
katastrálnym konaním o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy s Marekom Kroščenom
s manželkou, Letná 853/50, 05315 Hrabušice.
ruší

uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 402/12/2020 ktorým bol schválený odpredaj
pozemku parc. č. 713/6, 713/22.
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák , , E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál

K bodu č.15
Návrh na odpredaj pozemku KN-E parc.č. 92108, Stanislav Tkáč, Bernolákova 309/94
Informovala starostka obce na Bernolákovej ulici vybudovaná šachta.
H.Čujová DiS. – bolo by dobre inou formou, dať do nájmu.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj časti KN-E parc. č. 92108 v katastrálnom území
Hrabušice
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:
− časti KN-E parc. č. 92108, ostatná plocha, o výmere ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
do vlastníctva Tkáč Stanislav, Bernolákova 309/94 Hrabušice, v cene podľa znaleckého
posudku, ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady, ako prípad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že ide o priľahlý pozemok a nehnuteľnosť pre ktorú bude vybudovaná vodomerná
šachta je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál,
K bodu č.16
Návrh na odpredaj stavby s.č. 237, pozemku KN-C parc. č. 199, Peter Jendrál, Bernolákova
506/15, 053 15 Hrabušice

Ing. P.Hodák – sú aké formy predaja ? Zámer doplniť . Chýbajú 3 parcely a doplniť. Doplniť
200/2 , 200/1, 199. Prečo to nie je priamym predajom ?
Návrh na uznesenie
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
− pozemku katastrálnom území Obce Hrabušice, parc. č. KN-C 199, KN-C 200/1,200/2,
201 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 693 m2 a rodinného domu s.č.
237 vo výlučnom vlastníctve Obce Hrabušice obchodnou verejnou súťažou
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
− pozemku katastrálnom území Obce Hrabušice, parc. č. KN-C 199, KN-C 200/1,
200/2,201 druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 693 m2 a rodinného
domu s.č. 237 vo výlučnom vlastníctve Obce Hrabušice obchodnou verejnou súťažou
uvedených v prílohe č. 1.

hlasovanie za: Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský, H.Čujová DiS, Ing.I.Body,
E.Kroščenová
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.17
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj odpredaj pozemkov KN-C parc. č. 882/179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území Hrabušice vo
vlastníctve obce Hrabušice

Informovala starostka obce . Pozemky sa budú odpredávať podľa znaleckého posudku. Každý
občan bude upovedomený. Obec môže dať na splátky . Bod sa môže presunúť na ďalšie OZ.
Pozve starostka každého na sedenie.
Prišiel 12,10 M.Jendrál
M. Kacvinský – bol predložený písomne iný návrh, v ktorom bol nájom za 1 €.
Ing.Hodák – znížiť nájom. Občania sú starší ľudia, či budú mať na platbu.
H.Čujová – taký stav zapričinila obec. Preložiť bod na ďalšie zasadnutie.
Ing. Body – nastaviť predaj , nevytvárať precedenz.
Hl. kontrolór – o každom pozemku hlasovať osobitne aj osobitné uznesenie urobiť.
J. Jendrál – skonštatoval predaj osobitný zreteľ , občania zveľadili obecný majetok.
Dal poslanecký návrh 1,99 €/m2.
Starostka obce návrh za 0,50, obec dala vypracovať znalecký posudok.
M.Kacvinský – citoval paragraf verejného záujmu
H.Čujová DiS.– verejný záujem , 40 rokov sa starajú o nehnuteľnosť.
Poslanecký návrh J.Jendrál
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 v katastrálnom území Hrabušice
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, ako prípad osobitného zreteľa a to:
− KN-C parc. č. 882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, zastavaná plocha a nádvoria
do vlastníctva vlastníkov rodinných domov v cene 1,99 € €/m2.
hlasovanie za: Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský, H.Čujová DiS., E.Kroščenová, M.Jendrál
zdržal sa Ing.I.Body
K bodu č.18
Návrh Zmena a doplnok č.2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Peter Regec, Betlanovce 186

H.Čujová DiS.– podklady neboli úplné.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmena funkčnej
plochy v zmysle žiadosti Petra Regeca, Betlanovce 186, prerokovaných na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Hrabušice 28.4. 2021 v nasledovnom rozsahu:
− parcela parc. č. 2283/38, výmera 3162 m2, druh pozemku – trvalý trávny porast, zmeniť
z obslužnej komunikácie v územnom pláne

žiada
Obecný úrad zabezpečiť obstaranie Územného plánu obce Hrabušice - Zmeny a doplnky č.
2/2020 prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona
Za: Ing.I.Body, Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský, E.Kroščenová, M.Jendrál
Neprítomná H.Čujová DiS
K bodu č.19
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C č.893/2, v katastrálnom území
Hrabušice, stavba pripojovací plynovod, Dávid Wagner, Hlavná 378/109, 053 15 Hrabušice

Oboznámila starostka obce
J.Jendrál – dať územie do pôvodného stavu, po realizácii prípojky.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve
Obce Hrabušice
− parc. č. KN C 893/2 o výmere 1596 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete a to plynovej prípojky v dĺžke cca 40 m pre
stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete a výstavba pripojovacieho plynovodu (prípojky) pre
pripojenie OPZ pre domácnosť“ a v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť uloženie
plynovej prípojky, potrebné úkony pri jej údržbe, oprave, rekonštrukcii, modernizácii a v
prípade vyskytnutia poruchy na plynovej prípojke umožniť vstup k jej odstráneniu, v rozsahu
podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby, v prospech Dávid Wagner,
Hlavná 378/109, 053 15 Hrabušice.
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský, M.Jendrál
K bodu č.19
Zmluva o zriadení vecného bremena, Košický samosprávny kraj

Informovala starostka obce
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
zmluvu o zriadení vecného bremena číslo 51/2020/IZ povinného z vecného bremena Košického
samosprávneho kraja a oprávneného z vecného bremena Obce Hrabušice, stavba „Vodovodná
prípojka Hrabušice a vodovodná prípojka II. etapa Hrabušice“
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský, M.Jendrál
K bodu č.21
Správa o vykonanej kontrole hlavným kontrolórom obce

S obsahom správy informoval hlavný kontrolór obce. Správu mali poslanci k naštudovaniu.
Predsedovia komisií môžu pozvať kontrolóra na zasadnutie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Správu o vykonanej kontrole k 27.4.2021.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský,

Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č.23

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
1.Schvaľuje podanie žiadosti
a) o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania ( ďalej len ŠFRB) na výstavbu 8 bytov bežného
štandardu, ktoré budú postavené pre účely nájomného bývania za podmienok uvedených
v zákone č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a súhlasí s podmienkami na
poskytnutie úveru ustanovenými zákonom platné v čase podania žiadosti,
b) o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR ( ďalej len MDa V SR) na výstavbu 8
bytov bežného štandardu, ktoré budú postavené pre účely nájomného bývania za podmienok
stanovených v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a soc. bývaní v znení
neskorších predpisov a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom
platným v čase podania, žiadosti,
2. Schvaľuje
financovanie realizácie obstarania uvedených nájomných bytov prostredníctvom:
a) úveru zo ŠFRB na výstavbu 8 nájomných bytov bežného štandardu pre účely
nájomného bývania vo výške 65 % z obstarávacej ceny vo výške 368.615 €
na dobu 30 rokov ,
b) dotácie z MDaV SR na výstavbu 8 nájomných bytov bežného štandardu postavených
na účely nájomného bývania vo výške 35% z obstarávacej ceny vo výške 198.485 €
c) z vlastných zdrojov z rozpočtu obce Hrabušice , ktoré sú rozdielom medzi
obstarávacím nákladom stavby a požadovanou výškou úveru a dotácie na obstaranie
nájomných bytov.
3.Schvaľuje
zabezpečenie záväzku Obce Hrabušice voči ŠFRB vyplývajúceho z podania žiadosti
o poskytnutie úveru na výstavbu vyššie uvedených nájomných bytov formou predloženia
bankovej záruky v prospech ŠFRB s súhlasí s uzavretím zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa
tejto bankovej záruky so Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava na dobu najdlhšie 31.12.2021
a súhlasí s jej prijatím na uvedený účel.
4.Súhlasí s prijatím záväzku
a) zachovať nájomný charakter 8 nájomných bytov bežného štandardu,
b) zriadiť záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, predmetom ktorého
bude 8 nájomných bytov vrátane pozemku pod bytovým domom ako formu ručenia úveru
v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania
c) zriadiť záložné právo v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR na zachovanie
nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2021 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
d) dodržať pri prenájme nájomných bytov ustanovenia osobitného predpisu § 22 č. 443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
5. schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB v rozpočte obce Hrabušice počas trvanie
zmluvného vzťahu so ŠFRB a záväzok Obce Hrabušice v budúcich rokoch vyčleňovať
finančné prostriedky v rozpočte Obce Hrabušice na splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť
splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho splatnosti.

6.schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov potrebných na splátky úveru zo ŠFRB
z rozpočtom Obce Hrabušice minimálne 3 mesačné splátky úveru zo ŠFRB v rozpočte Obce
Hrabušice .
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, J.Jendrál, Ing. P. Hodák ,E.Kroščenová, M.Kacvinský,

Neprítomný M.Jendrál
K bodu č.24

Návrh na súhlas s realizáciou podzemnej elektrickej prípojky, Štefan Kroščen
s manželkou, Zimná 409/25, 05315 Hrabušice.
Doplnený bod programu poslancom Ing.I.Bodym
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
s využitím pozemkov v k.ú. Hrabušice , vo vlastníctve obce Hrabušice, zapísaných na LV č.1
ako parcela registra KNC č. 180/1 a KNE 90480 na uloženie podzemnej elektrickej prípojky
k budúcej novostavbe rodinného domu na parcele KNC č. 186, 187 na základe žiadosti Štefana
Kroščena s manželkou Marianou Kroščenovou, bytom Zimná 409/25, 05315 Hrabušice.
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.
zmluvu o zriadení vecného bremena číslo 51/2020/IZ povinného z vecného bremena Košického
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský, E.Kroščenová ,
Neprítomný: M.Jendrál
Zasadnutie ukončené o 13, 02 hod.
Zvukový a obrazový záznam zverejnený www.hrabusice.sk
Overovatelia: E.Kroščenová,M.Jendrál
Zapísala: A.Kapsdorferová

PaedDr.Jana Skokanová-starostka obce

