Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hrabušice
konaného dňa 13.februára 2018
Prítomní: PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce
Poslanci: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Ondrečko,
K bodu č.1
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová
Privítala prítomných poslancov. Skonštatovala, že je prítomných 8 poslancov a OZ je uznášania
schopné.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. a/Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
b/Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2018
6. Správa z kontroly – vyúčtovanie dotácií.
7. Dotácie obce schválenie
8. Ocenenie športovcov roka
9. Nájomná zmluva s Pozemkovým spoločenstvom Býv. urbariát Hrabušice
- schválenie dodatkov č. 8, 9
10. Dodatok č.1, 2/2018 so Sp. kat. charitou- schválenie
11. Investičný zámer – modernizácie sústavy verejného osvetlenia.
12. Projekt šetrenia pitnej vody v lokalite Weingrub
13. Vypracovanie Projektovej dokumentácie na inžinierske siete IBV Hŕbok
14. Organizačný poriadok obecného úradu v Hrabušiciach
15. Interpelácie o údržbe majetku obce
16. Rôzne
17. Záver
Za predložený program hlasovalo 8 poslancov
K bodu č.2, 3
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: M.Jendrál, P. Dičák
Zapisovateľka : Alena Kapsdorferová
Overovatelia zápisnice: R.Vall, L. Suchý
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall

K bodu č.4
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol kontrolór obce Ing. J. Ondrečko. Žiadateľ o odkúpenie obecného
majetku Skokanovo predložil obci GP č. 6 , vznikli nové parcelné čísla 1882/31 – výmera 148 m2
a parcela 1882/1 o výmere 471 m2, ktoré sú predmetom predaja.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 381/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Odpredaj novovytvorených pozemkov parcely registra C , parcelné číslo 1882/30 o výmere 155 m2,
druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parcelné číslo 1882/31 o výmere 148 m2, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty odčlenené z parcely registra C parcelné číslo 1882/1 o výmere 471 m2, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty, podľa geometrického plánu č. 6/2018 vyhotoveného dňa 16.1.2018
Michalom Holováčom geodetom fy. GEOKAN s.r.o., IČO: 36595578, Markušovská cesta 1, Spišská
Nová Ves, úradne overeného dňa 19.1.2018 Ing. Katarínou Pacakovou,
pre záujemcu fy. Skokanovo, s.r.o., IČO: 48318060, so sídlom Hrabušice – Píla č. 465, 053
15 Hrabušice v podiele 1/1 za cenu 20,00 Eur za m2 t. j. v celkovej vo výške 6 060,00 Eur.
Prevod vlastníctva majetku obce sa vykonáva v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa
tým, že ide o susediaci pozemok s pozemkom záujemcu, t. j. s parcelou č. 1885 a tým, že cez
predávaný pozemok vedie koryto potoka, ktoré v čase nadmerných zrážok vymýva štrk z predávaného
pozemku, čím sa na iné účely, než ako to uvádza záujemca, predávaný pozemok nie je možné využíť.
Náklady a poplatky spojené s uzavretím zmluvy a náklady súvisiace s celým katastrálnym
konaním o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti znáša predávajúci.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
Na zasadnutie sa dostavili aj občania z ulice Zimnej . Starostka požiadala poslancov
o prednostné zaradenie bodu č. 15 k rokovaniu.
K bodu č.15
Interpelácie o údržbe majetku obce.
Vystúpil poslanec p. M.Jendrál , stretol sa z obyvateľmi Zimnej ulice , ktorí mu oznámili, že vývoz
KO na tejto časti ulice sa nekoná pravidelne. Ďalej pán poslanec skonštatoval, že cesta je v havarijnom
stave, sú tam veľké diery a výmoly. Doporučil zabezpečiť prejazdnosť cesty a taktiež doporučil
stretnutie na ulici Zimnej, aby sa v teréne urobila obhliadka cesty.
p. Z.Jendrál taktiež doporučil opraviť ulicu Zimná.
Starostka obce na vysvetlenie objasnila duplicitné vlastníctvo predmetnej cesty . V roku 2010 bola
ulica Zimná vyvozená štrkom a upravená. Veľa občanov urobilo prekopávky na vodovodné
a kanalizačné prípojky a nedali cestu do pôvodného stavu.
Ďalej informovala o pripravovaných projektoch na cesty.
p. V. Akšteiner doporučil stretnutie s občanmi tejto ulice na ulici Zimnej.
p. E. Kroščenová informovala OZ , že diery na ulici Zimnej boli zasypané len šutrom a ten vydržal
veľmi krátko, doporučila, aby sa diery vybetónovali.
p. Červeňák doporučil stretnutie aj s duplicitným majiteľom cesty.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 382/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Ukladá obci
Zvolať pracovné stretnutie v lokalite Weingrub na ulici Zimná dňa 16.2.2018 o 8,00 hod. so stretnutím
pri požiarnej zbrojnici za prítomností všetkých vlastníkov pozemkov na tejto ulici.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
K bodu č.5
a/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mali poslanci k naštudovaniu doma. Pripomienky
nevzniesli žiadne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 383/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
b/ Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2018
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2018 mali poslanci k naštudovaniu doma. Pripomienky
nevzniesli žiadne.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 384/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
K bodu č.6
Správa z kontroly – vyúčtovanie dotácií
Vyúčtovanie dotácií previedol kontrolór obce. Materiály mali poslanci k naštudovaniu.
Poslanci nevzniesli pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 385/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Berie na vedomie:
Správu z kontroly hlavného kontrolóra, k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých obcou Hrabušice za rok
2017.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
K bodu č. 7
Dotácie obce – schválenie.
Na základe návrhu fin. komisie.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 386/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje dotácie pre:
Dobrovoľný hasičský zbor
1.000 €
Slovenský skauting 75.Zbor O.B. Jána Vojtaššáka
200 €
TJ Štart Hrabušice
17.000 €
Janava – OZ
1.000 €
Združenie kresťanských seniorov
1.000 €
ZO SZZ
500 €
Evika – OZ
500 €
Stolnotenisový ŠK
3.000 €
Autocamping Podlesok s.r.o
14.600 €
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall

K bodu č. 8
Ocenenie športovcov roka
Starostka predložila návrh na cenenie športovcov roka 2017. Boli navrhnutí trenéri J.Toporcer,
Ľ.Nadžady, V.Bycko, P.Šlosár, J.Oravec, M.Lipčák, M.Kacvinský, P.Popadič, a tvorca knihy história
Hrabušického futbalu p. Ľ. Maľučký.
K návrhu nemali poslanci pripomienky a doporučili aj finančné ocenenie.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 387/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Nomináciu najúspešnejších športovcov roka 2017 pánov:
Jozefa Toporcera, Ľubomíra Nadžadyho, Vladimíra Bycka, Pavla Šlosára, Jána Oravca, Milana
Lipčáka, Maroša Kacvinského, Petra Popadiča , Ľuboslava Maľučkého,
aj s finančným ocenením.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák, R.Vall
K bodu č. 9
Nájomná zmluva s Bývalým Urbariátom – schválenie dodatkov č. 8,9
Dodatky č. 8 , a 9 mali poslanci k naštudovaniu. Suma nájmu ostala ako v minulom roku. Poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 388/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
A/ Schvaľuje :
l/ Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov uzavretej medzi Pozemkovým spoločenstvom
Bývalý urbariát Hrabušice a Obcou Hrabušice
2/ Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve o nájme pozemku uzavretej medzi Pozemkovým spoločenstvom
Bývalý urbariát Hrabušice a Obcou Hrabušice
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák, J.Jendrál
K bodu č.10
Dodatok č.1 , č.2 k Zmluve č. 1/2010 so Spišskou katolíckou charitou
Dodatky mali poslanci k naštudovaniu a nevzniesli žiadne pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 389/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 a Dodatok č. 2/2018 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej
služby uzavretej medzi Obcou Hrabušice a Spišskou katolíckou charitou.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák, J.Jendrál
K bodu č.11
Investičný zámer – modernizácie sústavy verejného osvetlenia
Informovala starostka obce . Spoločnosť AE group ponúkla komplexnú službu pri príprave
modernizácie verejného osvetlenia obce. Jedná sa o modernizáciu verejného osvetlenia obce
modernou LED technológiou.

Pripomienky poslancov neboli žiadne.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.390/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
A/Schvaľuje
Investičný zámer – modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice modernou LET
technológiou.
B/ Obci zabezpečiť obstarávanie procesov a prípravy vyhlásenia verejného obstarávateľa na
zhotoviteľa modernizácie sústavy verejného osvetlenia v katastrálnom území obce Hrabušice.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák, J.Jendrál
K bodu č.12
Projekt šetrenia pitnou vody v lokalite Weingrub.
Informovala starostka obce. Bude vyhlásená výzva k projektu šetrenia pitnej vody . Na zapojenie sa
do výzvy obec musí dať vypracovať projektovú dokumentáciu a prihlásiť sa do súťaže. Uzávierka
prihlášok 5.3.2018. Celková výška nákladov na PD a podanie žiadosti s eurofondov by činili 1.500 €.
Túto žiadosť by vypracovala nezisková organizácie rozvoj Spiš. Týmto projektom by sa poriešila
distribúcia vody do nehnuteľností a to žetónovým systémom. Problémom je vlastníctvo plochy pod
výtokovým stojanom , sú tam 3 majitelia.
Návrhová komisia predložila predložila návrh na uznesenie. 391/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n.
1.
Schvaľuje
Z eurofondov Projekt a realizáciu projektu na šetrenie pitnej vody v lokalite Weingrub.
Splnomocňuje
Starostku obce k podpisu zmluvy s neziskovou organizáciou rozvoj Spiš na spracovanie žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
2.
Berie na vedomie
Žiadosť starostky obce Hrabušice, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ( ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy : OPLZ-P06-SC611-2016-3,
b) názov ŽoNFP: „ Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice“
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPLZ-P06-SC611-2016-3, za účelom realizácie projektu
„ Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice“,
b)zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c)spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
d)zabezpečenie financovania prídavných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák, J.Jendrál
K bodu č.13
Vypracovanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete IBV Hŕbok
Informovala starostka obce. Predložila poslancom návrh , aby sa začali prípravné práce na IBV Hŕbok
dať vypracovať PD na IBV Hŕbok. Tieto siete by sa umiestnili v existujúcej ceste, ktorej vlastníkom je
obec Hrabušice. Celé toto územie je v územnom pláne.

p. Jendrál skonštatoval, že realizáciou inžinierskych sietí a výstavbou cesty sa zhodnotia všetky
pozemky občanov v tejto lokalite.
p. Suchý – upozornil poslancov, že podľa parametrov cesta musí byť široká 7,5 m a terajší stav cesty
je 4 m. Doporučil, aby sa zvolalo stretnutie občanov v čo najkratšom možnom čase.
Starostka obce – doporučila zvolať stretnutie a prípadne odkúpiť pozemky na cestu.
p. Dičák- skonštatovala, že je potrebný 100 % súhlas všetkých vlastníkov. A navrhol zatiaľ
vypracovať štúdiu na cestu.
Návrhová komisia k ďalším správam predložila návrh na uznesenie č. 392/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Vypracovanie štúdie na miestnu komunikáciu v lokalite Hŕbok pre realizáciu budúcej IBV v zmysle
VZN.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák, J.Jendrál
K bodu č.14
Organizačný poriadok obecného úradu v Hrabušiciach.
Starostka obce predložila poslancom OZ nový organizačný poriadok obecného úradu v Hrabušiciach.
Tento bol doplnený o novoprijatých zamestnancov z projektov , občianska hliadka.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 393/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje:
Organizačný poriadok obecného úradu v Hrabušiciach.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák, J.Jendrál

Zapísala : Alena Kapsdorferová
Overovatelia zápisnice: R.Vall
L. Suchý
PaedDr. Jana Skokanová starostka obce

