Uznesenie č. 461/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

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

Uznesenie č. 461/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
4.01 Návrhovú komisiu : H.Čujová DiS., J.Jendrál
Určuje
4.02 Overovateľov zápisnice : M.Jendrál, Z.Galisová
Menuje
zapisovateľku : A.Kapsdorferovú

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 462/5/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.3
Názov materiálu: Schválenie programu

Uznesenie č. 462/5/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
schvaľuje
a/ Doplnenie nového bodu č. 8.a – Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky Agrourbár
Návrh starostka obce PaedDr.Jana Skokanová
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Galisová,
M.Kacvinský
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová
Za:

b/ Doplnenie nového bodu č.10a – Žiadosť o zmenu využitia pozemku.
Poslanecký návrh M. Kacvinského.
- H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál,, M.Kacvinský, Ing.I.Body,
Z.Galisová
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová
Za:

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 463/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

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

Uznesenie č. 463/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program vrátane doplnených bodov a zmien.

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

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 464/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

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

Uznesenie č. 464/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice.

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

Uznesenie bolo podpísané dňa 2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 465/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.6
Názov materiálu : Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie

Uznesenie č. 465/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje

zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtového
opatrenia č. 4/2021 príloha1, rozpočtového opatrenia č. 5/2021 príloha 2.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 466/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č . 7
Názov materiálu : Informácia o postupe predaja pozemkov ulica Nová po porealizačnom
geodetickom zameraní.

Pozmeňujúci návrh poslankyňa H.Čujová DiS.

Uznesenie č. 466/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
má výhrady
Na informácie obce k schválenému zámeru predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území

Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Hrabušice 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 za cenu 1,99 €/m2
1. Nebolo predložené písomné vyjadrenie hlavného kontrolóra.
2. OZ schválilo predaj so zohľadnením verejného záujmu, dobrých mravov a s dôrazom na
osobitný zreteľ, odprezentovaný spoločne pre všetkých majiteľov pozemkov pri hlasovaní
uznesenia č. 453/4/2021 za schválenie zámeru na predaj pozemkov na zastupiteľstve dňa
28.4.2021, toto bolo podpísané p. starostkou.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie nebolo podpísané starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 467/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.8
Názov materiálu : Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra KN-C parc. č.
946/8 a parc. KN-E parc. č. 91250/1 v k.ú. Hrabušice, stavba vodovodnej prípojky, Ing. Zuzana
Labudová, Hlavná 187/14, 05315 Hrabušice.

Uznesenie č. 467/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Uloženie vodovodnej prípojky Obcou Hrabušice.

Zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve
Obce Hrabušice
 parc. č. C-KN 946/8 o výmere 276 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. E-KN 91250/1
o výmere 1640 m2, druh pozemku ostatná plocha
spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete – vodovodnú prípojku a v povinnosti vlastníka
zaťaženého pozemku časti parcely č. C-KN 946/8 a časti parcely č. E-KN 91250/1 strpieť
uloženie inžinierskych sieti – vodovodnej prípojky a v povinnosti vlastníka strpieť potrebné
úkony pri jej údržbe, oprave, rekonštrukcii, modernizácii a v prípade vyskytnutia poruchy na
vodovodnej prípojke umožniť vstup k jej odstráneniu, v rozsahu podľa geometrického plánu na
porealizačné zameranie stavby, v prospech Ing. Zuzana Labudová, Hlavná 187/14, 053 15
Hrabušice
Hlasovanie:
Za:
- H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský , Z.Galisová
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová, Ing.I.Body,

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 468/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.8 a
Názov materiálu : Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra KN-C parc. č.
946/8 a parc. KN-E parc. č. 91250/1 v k.ú. Hrabušice, stavba vodovodnej prípojky, Agrourbár
spol. s.r.o , Hlavná 233, Hrabušice.

Uznesenie č. 468/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Uloženie vodovodnej prípojky Obcou Hrabušice.

Zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve
Obce Hrabušice
 parc. č. C-KN 946/8 o výmere 276 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. E-KN 91250/1
o výmere 1640 m2, druh pozemku ostatná plocha
spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete – vodovodnú prípojku a v povinnosti vlastníka
zaťaženého pozemku časti parcely č. C-KN 946/8 a časti parcely č. E-KN 91250/1 strpieť
uloženie inžinierskych sieti – vodovodnej prípojky a v povinnosti vlastníka strpieť potrebné
úkony pri jej údržbe, oprave, rekonštrukcii, modernizácii a v prípade vyskytnutia poruchy na
vodovodnej prípojke umožniť vstup k jej odstráneniu, v rozsahu podľa geometrického plánu na
porealizačné zameranie stavby, v prospech Agrourbár spol. s.r.o , Hlavná 233, Hrabušice
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský ,
Z.Galisová
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová,

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 469/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.9
Názov materiálu : Návrh na odpredaj pozemku KN-E parc. č. 92108 v k.ú. Hrabušice, Stanislav
Tkáč, Bernolákova 309/94, 05315 Hrabušice.

Uznesenie č. 469/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č. 451/4/2021 zo dňa 28.4.2021 na
predaj pozemku
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
 časti KN-E parc. č. 92108, ostatná plocha, o výmere ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o priľahlý pozemok a nehnuteľnosť
pre ktorú bude vybudovaná vodomerná šachta je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
schvaľuje
 predaj časti pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice,
zapísaného na LV č. 1, parc. č. KN E č. 92108, ostatná plocha, ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom do vlastníctva Stanislav Tkáč, Bernolákova 309/94, 053 15
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 ide o priľahlý pozemok a nehnuteľnosť pre ktorú bude vybudovaná vodomerná šachta
je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
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 so Stanislav Tkáč, Bernolákova
309/94, 053 15 Hrabušice
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský ,
Z.Galisová
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová,
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce
Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 470/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.10
Názov materiálu : Návrh Zmena a doplnok č. 2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Obec
Hrabušice komunikácia KN-C parc. č. 2/2.

Uznesenie č. 470/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmena kategórie
komunikácie z komunikácie funkčnej triedy C3 na funkčnú triedu D3 v zmysle STN 73 6110
na časti pozemku par. č. 2/2, k.ú. Hrabušice 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.
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, .,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský , Z..Galisová
Zdržal sa:
H.Čujová DiS
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová,

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 471/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č. 10 a
Názov materiálu : Návrh Zmena a doplnok č. 2/2020 Územného plánu obce Hrabušice, Ladislav
Suchý a manželka Andrea Suchá rod. Bosaková, ul. Nová 17, 05315 Hrabušice zmenu využitia
parcely č. 2280/30 v platnom územnom pláne obce z územia P-poľnohospodárska pôda na územie
B- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti.

Uznesenie č. 471/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

schvaľuje
Obstaranie Územného plánu obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 2/2020, zmenu na parcele
2280/30 v k.ú obce Hrabušice z územia P-poľnohospodárska pôda na územie B- zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti v územnom pláne obce Hrabušice.
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
Hlasovanie:
Za:
- Ing.I.Body, H.Čujová DiS .,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, M.Kacvinský,
Z..Galisová
Neprítomní: - Z.Jendrál, E.Kroščenová,

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 472/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č.11
Názov materiálu : Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB Nadstavba 8BJ nad Zdravotným
strediskom.

Uznesenie č. 472/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

schvaľuje
a) Účel







investičný zámer „Nadstavba 8 b.j. nájomných bytov nad zdravotným strediskom +
technická vybavenosť Hrabušice“. Objekt Zdravotného strediska je vo vlastníctve obce
Hrabušice. Objekt sa nachádza na parcelách KNC 835/1, 835/2, 835/4, 835/5 k.ú.
Hrabušice.
Nájomné byty budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou
SOLÁR – projekting, s.r.o. Lidické námestie č. 8, Košice – Ing. František Solár –
autorizovaný stavebný inžinier.
PD je schválená Stavebným úradom – Obec Spišské Tomášovce v stavebnom konaní Č.j.:
255/1253/2020/Bg zo dňa 23.09.2020 pre výstavbu nájomných bytov a časť technickej
vybavenosti a Stavebným úradom – Obec Hrabušice číslo evidencie: 104/955/2020/Lu002 pre technickú vybavenosť.
investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:
 Nadzemný hydrant
 Vonkajšia dažďová kanalizácia
 Plynová prípojka
 Odberné el. zariadenie
 Preložka verejného osvetlenia
 Preložka slaboprúdového vedenia
 SO 08 Príjazdová komunikácia
 SO 09 Parkoviská
 SO 10 Chodníky pre peších,
ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou SOLÁR –
projekting, s.r.o., Lidické námestie č. 8 Košice.



Účel obstaranie nájomných bytov na základe ZMLUVY O DIELO č.:
12052021/SV/EB-HRABUŠICE a DODATKU č. 1 k ZMLUVE O DIELO č.:
12052021/SV/EB-HRABUŠICE za cenu vo výške 465 916,97 € s DPH uzatvorenou so
spoločnosťou EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40 Košice; a na základe Zmluvy o dielo č.
03/2019 za spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 11 340,00 € s DPH pre
výstavbu nájomných bytov uzatvorenou so SOLAR – projekting, s.r.o., kancelária,
Lidické námestie č. 8, 040 22 Košice.



Účel obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti na základe ZMLUVY O DIELO č.:
12052021/SV/EB-HRABUŠICE a DODATKU č. 1 k ZMLUVE O DIELO č.:
12052021/SV/EB-HRABUŠICE za cenu vo výške: 101 183,03 € s DPH uzatvorenou so
spoločnosťou EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40 Košice; a na základe Zmluvy o dielo č.
03/2019 za spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 6 540,00 € s DPH pre
technickú vybavenosť pre výstavbu nájomných bytov uzatvorenou so SOLAR –
projekting, s.r.o., kancelária, Lidické námestie č. 8, 040 22 Košice.



Zmluvu o poskytnutí služby na stavebný dozor s Pohoda Services s.r.o , Letná 58 05201
Spišská Nová Ves- zodpovedná osoba Ing. Ján Kuľbaga .

b) Podania žiadostí


poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a na poskytnutie dotácie na obstaranie
technickej vybavenosti v zložení (nadzemný hydrant, vonkajšia dažďová kanalizácia,
plynová prípojka, odberné el. zariadenie, preložka verejného osvetlenia, preložka
slaboprúdového vedenia, SO 08 Príjazdová komunikácia, SO 09 Parkoviská a SO 10
Chodníky pre peších) podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.



poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov na poskytnutie podpory na
obstaranie technickej vybavenosti v zložení (nadzemný hydrant, vonkajšia dažďová
kanalizácia, plynová prípojka , odberné el. zariadenie, preložka verejného osvetlenia,
preložka slaboprúdového vedenia, SO 08 Príjazdová komunikácia, SO 09 Parkoviská a
SO 10 Chodníky pre peších) podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

c) Zmluvu o dielo
Uzatvorenie ZMLUVY O DIELO č.: 12052021/SV/EB-HRABUŠICE a DODATKU č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č.: 12052021/SV/EB-HRABUŠICE so zhotoviteľom EURO – BAU
s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 467 384 79, zapísaný v OR OS Košice I., Oddiel:
S.r.o., Vložka č. : 41216/V, za cenu vo výške 465 916,97 € s DPH, predmetom ktorej je
výstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom Hrabušice, miesto stavby: Obec
Hrabušice - parcely č. KNC 835/1, 835/2, 835/4, 835/5, 836 k.ú. Hrabušice.
Uzatvorenie ZMLUVY O DIELO č.: 12052021/SV/EB-HRABUŠICE a DODATKU č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č.: 12052021/SV/EB-HRABUŠICE so zhotoviteľom EURO – BAU
s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 467 384 79, zapísaný v OR OS Košice I., Oddiel:
S.r.o., Vložka č. : 41216/V, za cenu vo výške 101 183,03 € s DPH, predmetom ktorej je
výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:

-

Nadzemný hydrant
Vonkajšia dažďová kanalizácia
Plynová prípojka
Odberné el. zariadenie
Preložka verejného osvetlenia
Preložka slaboprúdového vedenia
SO 08 Príjazdová komunikácia
SO 09 Parkoviská
SO 10 Chodníky pre peších

d) Financovanie
Spôsob financovania nájomných bytov
 Spôsob financovania stavby nájomných bytov – stavebný náklad na výstavbu bytového
domu a projektovú dokumentáciu spolu 477 256,97 €.
 z úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava (ŠFRB
BA) vo výške 65 % v celkovej sume 310 210,00 €.
 dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) vo
výške 40 % v celkovej sume 167 030,00 €
 vlastné zdroje obce vo výške 16,97 €
 Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti – stavebný náklad na
celú technickú vybavenosť spolu 107 723,03 €
V členení:
 Nadzemný hydrant
1 704,70 €
 Vonkajšia dažďová kanalizácia
42 068,02 €
o
o









VDK pre nadstavbu
VDK pre tech. vybavenosť

Plynová prípojka
Odberné el. zariadenie
Preložka verejného osvetlenia
Preložka slaboprúdového vedenia
Príjazdová komunikácia
Parkoviská
Chodníky pre peších

14 424,89 €
27 643,13 €

3 318,34 €
2 239,92 €
3 309,59 €
3 508,69 €
34 061,41 €
13 789,99 €
3 482,38 €

 z dotácie MDV SR :
o verejný vodovod a vodovodná prípojka – dotácia
0,00 €
o verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka – dotácia
880,00 €
o miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia – dotácia
750,00 €
o odstavná plocha vrátane príjazdu z miestnej komunikácie – dotácia
120,00 €
Dotácia spolu: 14 750,00 €


z úveru poskytnutého ŠFRB :

6
4
3

o verejný vodovod a vodovodná prípojka – úver
0,00 €
o verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka – úver
7 544,89 €
o miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia – úver
2 041,97 €
o odstavná plocha vrátane príjazdu z miestnej komunikácie – úver
200,00 €
Úver ŠFRB spolu po zaokrúhlení: 24 780,00 €

15

o vlastné finančné prostriedky obce na dofinancovanie objektov technickej
vybavenosti
50 002,48 €.






Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce na roky 2021, 2022 na
obstaranie:
o realizáciu nájomných bytov vo výške 16,97 €
o realizáciu súvisiacej technickej vybavenosti k bytovému domu – vo výške spolu
68 193,03 € ( toho 50 002,48 € v rámci vlastných zdrojov pre úver ŠFRB a pre
ostatnú TV 18 190,55 €)
s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB
so zapracovaním splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce počas trvania zmluvného
vzťahu so ŠFRB a do rozpočtu roku 2021 zapracovať 3 splátky úveru
so zabezpečením záväzku bankovou zárukou

e) Záväzky
 Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia
§ 12 a 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších predpisov
 Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej životnosti bytového domu
 Záväzok obce zriadiť záložné právo v prospech MDV SR na zabezpečenie vrátenia
poskytnutej dotácie a na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov počas celej životnosti bytového domu. Podpísaný návrh záložnej
zmluvy obec predloží ministerstvu najneskôr do 60 dní od ukončenia financovania stavby
ministerstvom. Návrh na vklad záložného práva v prospech ministerstva doručí
príslušnému úradu katastrálneho odboru, najneskôr do 30 dní od uzatvorenia záložnej
zmluvy
 Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty vrátane pozemku pod bytovým
domom obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov
 Záväzok obce po schválení dotácie na obstaranie nájomných bytov a úveru zo ŠFRB obec
svojpomocne zabezpečí búracie práce spojené s demontážou existujúcej strechy
zdravotného strediska
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súhlas s podmienkami na poskytnutie dotácie a úveru
ustanovenými zákonom platnými v čase podania žiadosti
 Žiadateľ dodrží podmienky zákona č. 443/2010 Z.z. a zákona č. 150/2013 Z.z. platné v
čase podania žiadosti

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 473/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č. 12
Názov materiálu : Žiadosti o NFP pre projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v obci Hrabušice.

Uznesenie č. 473/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Vodozádržné opatrenia v obci Hrabušice“

Výška celkových výdavkov na projekt:

193 592,82 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt

193 592,82 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov – 5 %:

9 679,64 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 474/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021

K bodu rokovania č. 13
Názov materiálu : Informácia o žiadosti predaja výrobkov z auta na pozemkoch parc.č. 1772/7,
parc.č. 1772/8 k. ú. Hrabušice, Erik Fencík, Hutnícka 3418/3, Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 474/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

berie na vedomie
informáciu o žiadosti Erik Fencík, Hutnícka 3418/3, Spišská Nová o povolenie predaja
výrobkov z kysnutého pečiva z auta na pozemkoch obce Hrabušice par. č. 1772/7, 1772/8
využívaných na parkovanie vozidiel na Podlesku.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

Uznesenie č. 475/5/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hrabušice, zo dňa 27.5.2021
K bodu rokovania č. 14
Názov materiálu :

K bodu programu: Informácia o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov
v obci, LOTTE s.r.o., Tallerova 4 Bratislava – Staré mesto 811 02,
Gzim Resiti, Bajkalská 12 058 01 Poprad

Uznesenie č. 475/5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice

berie na vedomie
informáciu o žiadostiach na otvorenie prevádzok predajných stánkov so zmrzlinou
a doplnkovým tovarom v obci Hrabušice.

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

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Uznesenie bolo podpísané dňa 28.5.2021 starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou

