Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.10.2021
Prítomní: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál,
E.Kroščenová, M. Jendrál – od 6. bodu
Neprítomní: M. Jendrál – do 5. bodu rokovania
Ospravedlnení : Z.Jendrál
K bodu č.1,2
Otvorenie, prezentácia poslancov
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných a skonštatovala, že
OZ je uznášania schopné, prítomných 7 poslancov.
Program
1. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
4. Komisie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
6. Základná škola Hrabušice s materskou školou Hrabušice
6.1 Návrh na zrušenie spoločného školského obvodu s obcou Vydrník
6.2. Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie murovanej materskej školy Hrabušice pre zapojenie sa
do výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
7. Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce
8. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenia
9. Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ a MŠ Hrabušice
10. 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
11. 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 obchodnou verejnou súťažou
12. Návrh na zámenu nehnuteľnosti v k. ú. Hrabušice, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrabušice, Hlavná
600, 053 15 Hrabušice
13. 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
14. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Hrabušice – Miroslav Hodák, Partizánska 158, Hrabušice
15. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti na účel umiestnenia bannera obce Slovenský raj
16. Návrh na partnerstvo, Zmluva projektu LDI02013, rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb
Betlanovce v obci Betlanovce“ z Nórskych fondov
17. Návrh Zmluvy Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo) –
Krompachy“, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou
18. Návrh Zmluvy o dielo Záchranný archeologický výskumu na ploche stavby Cyklistický chodník –
líniová stavba – v katastrálnom území Hrabušice
19. Záver
K bodu č.3
Schválenie programu
Návrh starostky obce Jany Skokanovej na zmenu programu, doplnenie bodu
Doplnenie nového bodu č.19
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
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
K bodu č.3
Schválenie programu
Návrh poslankyne Heleny Čujovej na zmenu programu, doplnenie bodu
Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Hrabušice.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
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
K bodu č.3
Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program zasadnutia OZ z 20.10.2021 vrátane doplnených bodov a zmien.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál
Neprítomní - M.Jendrál, Z.Jendrál
K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
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
K bodu č.5
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 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

K bodu č. 6
Základná škola Hrabušice s materskou školou Hrabušice.
K bodu č. 6.1
Návrh na zrušenie spoločného školského obvodu s obcou Vydrník.
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, ZŠ s MŠ Hrabušice návrh na zrušenie spoločného školského
obvodu s obcou Vydrník z dôvodu problémov s dochádzajúcimi žiakmi z obce Vydrník ktoré boli hlásené
štatutárom školy. Bude tomu predchádzať jednanie so štatutárom obce Vydrník a zástupcami Ministerstva
školstva, stretnutie zabezpečí zriaďovateľ.
Diskusia k bodu
Poslanec Marcel Kacvinský, bolo nejaké jednanie so starostom obce Vydrník, majú nejakú víziu, majú tam
priestor.
Starostka obce Jana Skokanová, obec Vydrník len dá stanovisko či súhlasia alebo nesúhlasia, jednanie bude
viesť obec Hrabušice s orgánmi, bolo už vykonané aj jednanie so starostami a ďalšími kompetentnými
orgánmi.
Poslankyňa Helena Čujová - starosta obce Vydrník sa vyjadril, že zriadia svoju školu.
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: Z.Jendrál
K bodu č. 6.2
Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie murovanej materskej školy Hrabušice pre
zapojenie sa do výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, starostka Obce Hrabušice komunikovala o možnosti
výstavby murovanej materskej školy písomne s úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity od
17.1.2020 vo veci oprávnenosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu nového murovaného
predškolského zariadenia. Obec má záväzok udržateľnosti modulovej kontajnerovej materskej školy do roku
2024 za použité finančné prostriedky z ministerstva vnútra. Navrhuje sa vypracovanie projektovej
dokumentácie murovanej materskej školy Hrabušice pre zapojenie sa do výziev na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a vyčleniť v rozpočte obce Hrabušice finančné prostriedky na vypracovanie
vyššie uvedenej projektovej dokumentácie
Diskusia k bodu
Poslanec Jozef Jendrál, návrh na doplnenie do uznesenia, alebo do zápisnice aby sa prípravy projektovej
dokumentácie zúčastnila riaditeľka školy.
Starostka obce Jana Skokanová, netreba to dávať do uznesenia, je to samozrejmá vec, musia byť dodržané
normy pre školy, zodpovedný je zriaďovateľ, obec, návrhy sa budú prejednávať za účasti riaditeľky školy.
Poslanec Kacvinský, aby sme priestory dali tak aby vyhovovali, ak by sa nedajbože zvýšila populácia.
Starostka obce Jana Skokanová, nejde robiť projekt bez toho, aby k projektu bolo sedenie všetkých
zainteresovaných, zástupcu školy, hygieny a podobne.
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
K bodu č. 7
Správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce.
Správu predniesol hlavný kontrolór obce Hrabušice, správa o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra

obce k 30.9.2021, kontrola opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe kontrol
vykonaných v roku 2020, kontrola hospodárenia s majetkom obce v rozpočtovej organizácii Základná škola
s materskou školou Hrabušice, kontrola dodržiavania zákonov pri vybavovaní sťažností a petícií, kontrola
správnosti, úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov v obchodnej spoločnosti obce Hrabušice –
Autocamping Podlesok, s.r.o., preverenie účtovných položiek na základe doplnenej kontroly uznesením OZ
č.483/6/2021, vyjadrenie hlavného kontrolóra k údajnému porušeniu zákona pri rokovaní obecného
zastupiteľstva pri schvaľovaní búracích prác stavby 101/66 na podnet poslanca obce. Hlavný kontrolór bude
iniciovať stretnutia s kompetentnými k zisteniam v správe.
Diskusia k bodu:
Poslanec Jozef Jendrál, neboli dodané výsledky kontroly schválenej poslancami.
Hlavný kontrolór obce, výsledky kontroly boli dodané poslancom na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Starostka obce Jana Skokanová, poslance Jendrál Jozef nebol na uvedenom zasadnutí zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce k 30.9.2021.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržal sa : - H.Čujová DiS.
Neprítomný: - Z.Jendrál
K bodu č. 8
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenia
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, predkladá sa návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na
rok 2021, rozpočtové opatrenia č.9 na prerokovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu, č.8 na vedomie
obecnému zastupiteľstvu. Zmena v rozpočte, návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.9 Obecným
zastupiteľstvom obce Hrabušice, úprava príjmov, výdavkov KV, BV, zapojenie prostriedkov RF z toho
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 18 000,00 €, financovanie obstarania
meračov rýchlosti vozidiel z prostriedkov Rezervného fondu vo výške do 4 000,00 €, 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 dobudovanie systému
triedeného odpadu z prostriedkov Rezervného fondu vo výške do 60 000,00 €, 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 €. ďalej sa predkladá návrh na menu rozpočtu, rozpočtové opatrenia č.8 účelovo určené prostriedky
zo ŠR, dotácie MPC, projekt PRIM pre Základnú školu.
Diskusia k bodu
Poslanec Jozef Jendrál, dávam pozmeňujúci návrh neviem či je dôležité robiť kamerové systémy, nejaké
merače rýchlosti, a na kompostéry poslanec Kacvinský zohnal cenovú ponuku o cca 30 000 lacnejšiu, toto
chceme ponížiť, vydanie knihy ako to je myslené, v rozpočte určite zanechať opravu sociálnych zariadení
a elektrických prípojek pre školu.
Starostka obce Jana Skokanová, potrebujeme obnoviť kamerový systém v obci a v škole pre problém
s niektorými žiakmi. Náklady na vydanie knihy sú na náklad 500 ks, cena za 1ks 2,84€, honorár pre
zostavovateľa 600€, technické korektúry 150€, jazykové korektúry 88€, grafická úprava 180€, tlač 1145€.
Kniha hovorí o histórii Marceloveho hradu. Ku kamerám 13 ks kamier, jedna kamera 410,41 €, celkom
5335,40 €, obslužný software 600 €, obslužný server 1295 €, montáž 5915€, konfigurácia a nastavenie uhlov
300€, projektová dokumentácia 1000€. Bude sa tiež prejednávať posun začiatok a koniec obce, merač
rýchlosti, merače rýchlosti vozidiel v obci 2 ks meračov rýchlosti zo smeru Betlanovce a Spišský štvrtok
s napojením na 230V z verejného osvetlenia, kábel napájania a merač rýchlosti 1 ks merača rýchlosti 1658,33
bez dph, 2 ks s dph 3980€. Ku kompostérom platí zákonná povinnosť zberu kuchynského biologického odpad
od 01.07.2021 chodia kontroly. Cena je na Vás akú schválite. Spoločnosť ktorá nám zabezpečuje elektronickú
evidenciu ponúkla tiež kompostéry.Povinnosť kompostérov na zabezp. kuchn. odpadu vyplývajú zo zákona,
fi, ktorá zabezpečuje QR kódy, ponúkla cenu kompostérov.
Poslanec Jendrál Jozef, ja len aby sme si to prešli, na knihu môžu osloviť sponzorov. Merač rýchlosti je len
informatívny, trebalo by dať retardér aby sa vyriešil problém. Som za aby sme dali kamery do školy. Ku
kompostérom treba ponížiť na 25 000€ čo máme mi ponuku. Vy ste posielali prehlásenia, treba podľa toho
ponížiť počet kompostérov.
Poslanec Body, ku kompostérom, v návrhu nemáte 60 000€ ale do 60 000€. Taká suma súvisí s napočítaním
počtu domácností, prehlásenie sú len pomocné dokumenty, pri kontrole musí obec preukázať, že zákonne
kompostuje každá domácnosť, teda nemôžeme kúpiť akýkoľvek kompostér musí to byť kompostér, ktorý pri
kontrole spĺňa zákonom dané kritériá, obec musí preukázať, že obec kompostuje podľa zákona. Preto je suma
nastavené na kvalitu. Kamerový systém, prejdite sa poslanci občas napríklad okolo kostola, Ja som ešte
nestretol poslanca aby si skontrolovali osoby ktoré nám poškodzujú neporiadkom okolie kostola. Ak budeme
chcieť aj v budúcnosti mať kontrolu po rekonštrukcii nad priestormi, bez kamerového systému sa to nedá.
Poslankyňa Eva Kroščenová, dá cez kamerový systém zistiť totožnosť osoby, ak sa stane krádež, cez bránku
prišiel cudzí človek večer, či to bude to účinné.
Starostka obce Jana Skokanová, kamerový systém je určený na verejné priestranstvo, môže snímať len verejné
priestranstvo. Ak sa zistí prítomnosť cudzieho človeka na pozemku, je potrebné volať políciu.
Poslanec Marián Jedrál, treba poriešiť cenu kompostérov, dá sa aj lacnejšie nakúpiť, kompostéry sú aj pomerne
veľké, môžu byť aj menšie, potrebné sa nad tým zamyslieť.
Poslanec Marcel Kacvinský, od 1.1. 2020 je obec povinná vyvážať kuchynský odpad od občanov, je to
prechodné obdobie, nebude to navždy, čestným prehlásením obec poriešila problém, mal by sa kupovať na
plochu záhrady, v priemere 500, 600 m2, našiel firmu ktorá vyrába kompostéry, nie predáva. Najpredávanejší
je 400 l. Je tam cenová ponuka, prepošlem.
Starostka obce Jana Skokanová, parcela na kompostovisko sa musí nájsť, vedľa zberného dvora je pozemok,
súhlas na odkúpenie majiteľ nedal. Návrh na kamery navrhujem ponechať, špecifikovať pre základnú školu,
ak sa suma vylúči, nechať v rezervnom fonde.
Poslanec Jozef Jendrál, pozmeňujúci poslanecký návrh po c. kamerový systém z rezervného fondu pre
základnú školu vo výške 5 tisíc, d. zrušiť, financovanie kompostérov z rezervného fondu do 25 tisíc s dph.
Poslanec Marián Jendrál som za to, aby kamerový systém bol aj v obci, zapojiť sa do projektu.
Poslanec Marcel Kacvinský, všimol si, že vo Vydrníku je firma, ktorá aj prenajíma, predáva rôzne kontajnery.
Starostka obce Jana Skokanová, poslance Jozef Jendrál predložiť písomný pozmeňovací návrh.

K bodu rokovania č.8
Poslanecký návrh na zmenu rozpočtu na základe prílohy č.1, financovanie obstarania kamerového systému
z prostriedkov Rezervného fondu vo výške do 5.000,00 €, 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 €
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice

schvaľuje
poslanecký návrh Jozefa Jendrála.
Hlasovanie
Za:
- H.Čujová DiS. Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Galisová
Zdržal sa : - Ing.I.Body
Neprítomný: - Z.Jendrál
K bodu rokovania č.8
Vypustenie položky z rozpočtového opatrenia na nákup radaru, pozmeňujúci poslanecký návrh Jozefa
Jendrála.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
vypúšťa
z rozpočtového opatrenia položku na nákup radaru.
Hlasovanie
Za:
- H.Čujová DiS. Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržal sa : - Ing.I.Body, Z.Galisová
Neprítomný: - Z.Jendrál
K bodu rokovania č.8
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie.
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:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č.9
Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabušice
Starostka Obce Jana Skokanová predniesla návrh, štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ a MŠ
Hrabušice skončilo a zo zákona končí členstvo v tejto rade všetkých členom. Dňa 14.9.2021 na rodičovskom
zdužení bola vykonaná voľba štyroch nových členov Rady školy - zástupcov rodičov. Je potrebné nanovo
delegovať zástupcov zriaďovateľa 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. Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 Zákona o štátnej správe v školstve členmi rady

školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
materskej škole, základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského zariadenia pri školskom internáte a
centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca
ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského
zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Diskusia k bodu
Poslanec Pavol Hodák, chcel by som z rady vylúčiť poslanca Bodyho a dať namiesto neho pani Helenu Čujovú,
tak Mariána Jendrála.
Starostka Obce Jana Skokanová, tak ako pán poslance.
Poslanec Pavol Hodák, Helenu Čujovú,
Poslankyňa Helena Čujová, prijímam.
Poslanec Pavol Hodák, takže miesto poslanca Imricha Bodyho, Helenu Čujovú.
Poslanec Imrich Body, veľa obcí som nevidel kde do rady školy nedajú bývalého vysokoškolského učiteľa,
ale dávajú tam ľudí ktorí nemajú zo školstvom nič spoločné. Samozrejme budem to akceptovať ak to
odsúhlasíte, len bol som to z poslancov iba ja kto sa podieľal so starostkou a riaditeľkou školy na predkladaní
všetkých dokumentov týkajúcich sa základnej školy. Ja sa na tom schuti zasmejem ak tam nebudem, ale
poprosím mohol by ste to zdôvodniť, nemusíte.
Poslanec Pavol Hodák, nechcem tu ísť do osobných vecí, vaše správanie ku mne keď idem po verejných
priestranstvách, snažím sa Vám pozdraviť, arogantne otočíte hlavu, to nie je vzor pre naše deti. Treba meniť.
Starostka obce Jana Skokanová to nie je dôvod, je to osobné.
Poslanec Imrich Body, poslance Hodák neuviedol žiadny dôvod, poslanca Hodáka som ešte peši po dedine ísť
za roky nikdy nevidel, len zopakujem že všetky nariadenia, dokumenty ktoré tu boli pre školu pripravené, vy
ste sa ich ani nedotkli, ani písmenkom ste sa ich nedotkli. A vy tu odvolávate človeka ktorý dal celú
dokumentáciu obce ktorá sa týka školy do poriadku lebo by ste asi dodnes nemali ani nariadenie na
financovanie originálnych kompetencií. Neviem o tom že by pani Čujová ktorú tam chcete dať namiesto mňa
neviem že by participovala na akomkoľvek čísle.
Poslankyňa Galisová, mali by byť do rady školy zvolený z radov poslancov takí, ktorí majú deti v základnej
škole.
Starostka obce Jana Skokanová, áno väčšinou to takto bývalo, z radov poslancov boli navrhovaní poslanci
ktorí tam mali deti. Navrhovaný je aj poslanec Zdeno Jendrál, nevieme či súhlasí.
Poslanec Imrich Body, komunikoval som s riaditeľkou školy, rada musí byť dovolená teraz. Inak moje dieťa
chodilo tu v obci do škôlky, chodí teraz tu v obci do školy, by ma zaujímalo kde chodia do školy deti poslanca
Hodáka.
Starostka obce Jana Skokanová, volá poslancovi Zdenovi Jendrálovi, súhlasí s delegovaním do rady školy.
Poslanec Hodák treba dať pozmeňujúci návrh.

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

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:

K bodu č.10
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.
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, predkladá sa návrh mandátnej zmluvy ktorou mandatár pre
mandanta vykoná riadenie projektu – externý manažment pre projekt s názvom “Vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hrabušice” a vyplatenie odmeny za vykonanie predmetu
zmluvy v celkovej výške 4 642,60 EUR za celý manažment projektu v rozsahu projektového a finančného
manažmentu.
Diskusia k bodu
Poslanec Pavol Hodák, pani starostka vysporiadanie sa bude robiť na základe znaleckých posudkov?
Starostka obce Jana Skokanová proces sa len začína pod záštitou pozemkového úradu v Spišskej Novej Vsi.
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:

K bodu č.11
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.KNC 201 v
katastrálnom území Hrabušice, obec Hrabušice obchodnou verejnou súťažou
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, 1.7. 2021 bola vyhlásená verejná obchodná súťaže,
podmienky verejnej obchodnej súťaže, neboli obci Hrabušice doručené žiadne obálky s ponukami, navrhujú
sa nové podmienky.
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č.12
Návrh na zámenu nehnuteľností v k.ú. Hrabušice, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrabušice,
Hlavná 600, 053 15 Hrabušice
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, súčasťou plánovaných spevnených plôch okolo kostola je
pozemok vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrabušice o výmere 50 m2. Geometrickým plánom
bolo zistené, že kostolný múr okolo kostola vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Hrabušice bol
z časti postavený na pozemkoch vo vlastníctve obce Hrabušice so zásahom 103 m2. Ak by došlo k zmene
údajov katastra nehnuteľností a dohode medzi Obcou Hrabušice a Rímskokatolíckou cirkvou farnosťou
Hrabušice, v prospech Obec Hrabušice by sa previedlo vlastnícke právo k pozemkom o výmere 50 m2 a v
prospech Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hrabušice by sa previedlo vlastnícke právo k časti pozemku
v rozsahu časti kostolného múra okolo kostola v Hrabušiciach z časti postaveného na pozemkoch vo
vlastníctve obce Hrabušice druh pozemku ostatná plocha o výmere 103 m2 zapísaný na liste vlastníctva č.1815,
k.ú. Hrabušice bez finančného vyrovnania.
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.

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

K bodu č. 13
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
Starostka obce Jana Skokanová predniesla návrh, týka sa to parciel na Novej ulici KN-C parc. č.
882/179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
Diskusia k bodu
Hlavný kontrolór obce, dávam do pozornosti ustanovenie zákona o obecnom zriadení a občianskeho
zákonníka, že majetok sa má zveľaďovať, darovanie je neprípustné.
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

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

Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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. 882/189, 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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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. 882/191, 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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K doplnenému bodu č. 13.1
Návrh na odpredaj pozemkov, návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č.122/9 podľa GP
č.61/2021
poslanecký návrh Heleny Čujovej DiS.
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, jedná sa o ďalšiu žiadosť na predaj pozemku vo vlastníctve
obce pri futbalovom ihrisku s cieľom žiadateľa vyrovnať svoj pozemok.

Diskusia k bodu
Poslanec Body, pani Čujová viete dobre opisovať uznesenia podľa vzorov ktoré som Vám pripravil, ale neviem
či ste tam uviedla dôvod osobitného zreteľa. Mohla by ste prečítať dôvod osobitného zreteľa?
Poslankyňa Helena Čujová v zmluve bude dôvod osobitného zreteľa.
Starostka obce Jana Skokanová, nie dôvod osobitného zreteľa musí byť uvedený v zámere.
Poslanec Marcel Kacvinský, to uznesenie má ďalšie pokračovanie.
Poslankyňa Helena Čujová, dôvod, vysporiadanie majetkových vzťahov, pán Body nevie čítať.
Poslanec Imrich Body, nejde o žiadne vysporiadanie majetkových vzťahov.
Starostka obce Jana Skokanová, žiadateľ chce kúpiť pozemok a nie vysporiadať majetkové vzťahy.
Dokumenty predkladáme na kataster a niekedy nám to vracajú pre textové nezrovnalosti.
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.
Hlasovanie
Za:
- H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržal sa : - Ing.I.Body
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č.14: Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Hrabušice – Miroslav Hodák,
Partizánska 158, Hrabušice
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, Miroslav Hodák, Partizánska 158/33, Hrabušice ako vlastník
rodinného domu s.č. 158/33, pozemku parc. č. KN-C 56/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 600 m2,
pozemku parc. č. KN-C 57/4, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 68 m2 požiadal o zriadenie novej
kanalizačnej prípojky pre rodinný dom napojením na hlavnú kanalizačnú sieť, na pozemku vo vlastníctve Obce
Hrabušice parc.č. KN- 57/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 687 m2 v katastrálnom území Obce
Hrabušice, na existujúcu kanalizačnú šachtu existujúcej hlavnej vetvy splaškovej kanalizácia.
Zriadenie vecného bremena je navrhované na časti pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice parc.č. KN57/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 687 m2 v katastrálnom území Obce Hrabušice. Rozsah vecného
bremena bude po realizácii stavby určený geometrickým plánom
Diskusia k bodu
Poslankyňa Helena Čujová, tá šachta tam je?
Starostka Obce Jana Skokanová, áno.
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č.15
Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti na účel umiestnenia bannera obce Slovenský raj
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, obec Hrabušice má uskladnený banner Slovenský raj, ktorého
je obec vlastníkom. Predkladá sa návrh na jednanie o prenájme bočnej steny fasády časti objektu na parc.č.
KN C-220 vo vlastníctve súkromnej osoby na návrh súkromnej osoby na účel umiestnenia bannera obce
Slovenský raj pre nájomcu Obec Hrabušice.
Diskusia k bodu
Poslanec Jozef Jendrál dáva návrh na výmaz z textu uznesenia súhlasí s návrhom
Starostka obce Jana Skokanová dajme návrh na cenu, požiadal o to navrhovateľ
Poslankyňa Helena Čujová, neviem či by nebolo lepšie dať banery mimo obce
Poslanec Marián Jendrál, dávam návrh na prenájom 200,-€/rok/1 baner
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č.16
Návrh na partnerstvo, Zmluva projektu LDI02013, rozvoja komunitnej práce v centre
sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce“ z Nórskych fondov
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru/Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. Obec je v tomto projekte partnerom.
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
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č.17
Návrh zmluvy Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo)
– Krompachy“, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Poprad - Tatry (mimo) – Krompachy majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou
stavbou, cena je daná znaleckým posudkom
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
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu č. 18
Návrh Zmluvy o dielo Záchranný archeologický výskum na ploche stavby Cyklistický chodník
– líniová stavba – v katastrálnom území Hrabušice.
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, predkladá sa návrh Zmluvy na vykonanie záchranného
archeologického výskumu na ploche stavby Cyklistický chodník líniová stavba v katastrálnom území
Hrabušice. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice oprávnenou právnickou osobou
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Všetky obce v projekte musia mať urobený archeologický výskum, musí
sa urobiť ryha - výkop, geometrické zameranie a práca archeológov, ide o 1. etapu, tieto práce budú hradené
z vlastných zdrojov obcí.
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
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný:- Z.Jendrál

K doplnenému bodu č.19 starostkou obce Janou Skokanovou, výstavba solárneho nabíjacieho
ostrova pre e- bike, návrh nájomnej zmluvy, Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever
so sídlom Hlavná 171, 053
Starostka obce Jana Skokanová uviedla návrh, Združenie obcí Mikroregión Slovenský aj – Sever, obec
Hrabušice má záujem zapojiť do výzvy Košického samosprávneho kraja Terra Incognita v časti 2.2 Veľké
rozvojové projekty. V rámci nej by mal byť v obci Hrabušice – Podlesok na pozemku obce vybudovaný
solárny nabíjací ostrova pre e – bike. Do výzvy bude zapojených 9 obcí a mesto Spišská Nová Ves.
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál
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.
Hlasovanie
Za:
- Ing.I.Body H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, M.Jendrál
Neprítomný: - Z.Jendrál

K bodu rôzne
Starostka obce Jana Skokanová, v najbližšej dobe bude k dispozícii poslancom návrh na vypracovanie nového
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na pripomienky. Pán Filinský má žiadosť na zostatkové kamene z
búracích prác.
Poslankyňa Helena Čujová, kedy bude opravená autobusová zastávka.
Starostka obce Jana Skokanová, bude opravená.
Poslanec Marián Jendrál - zastávky je potrebné osvetliť vo večerných hodinách, je možné solárnym
osvetlením.
Poslanec Pavol Hodák, ráno o šiestej keď idem je tma, nastaviť verejné osvetlenie.
Starostka obce Jana Skokanová, dávam vám návrh aby sme v priestore kde sa zbúrala budova postavili dom
pre seniorov ako službu pre seniorov a ich rodiny a podporu zamestnanosti v obci.
Poslankyňa Helena Čujová, myslím si že umiestniť takúto vec do stredu dediny nie je dobré.
Starostka obce Jana Skokanová, veď blízko by mali kostol, fara, obchod a ďalšie prevádzky.

Záver
Starostka obce Jana Skokanová poďakovala za priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice ukončila starostka obce Jana Skokanová 11.05 hod.
Overovatelia zápisnice: Zuzana Galisová, Eva Kroščenová
Zapísala: Eva Lučivjanská
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

29.10.2021
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

