Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dna 8.12.2021
Prítomní:

Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál,
E.Kroščenová, M.Jendrál,
Neprítomný: Z.Jendrál
Ďalší prítomný : Ing.L.Budzák hlavný kontrolór
K bodu č.1, č.2
Otvorenie, prezentácia poslancov
Zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostky obce Ing.I.Body. Privítal prítomných a skonštatoval, že
OZ je uznášania schopné, prítomných 8 poslancov.
Program zasadnutia:
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 predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenie
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2022 s výhľadom na
roky 2023 a 2024
8. Návrh rozpočtu obce Hrabušice na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
9. Návrh na schválenie prijatia bankového úveru na rekonštrukciu komunikácií v obci Hrabušice
9.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie prijatia bankového úveru, stanovisko
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
10. Návrh na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
OPLZ-PO6-SC611-2021-2, prioritná os 6. technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na I. polrok 2022
12. Návrh Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice
č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hrabušice
13. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0086/2021/V z 3.11.2021 o uplatnení
doterajšej platnej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
14. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, žiadosť o úpravu
ceny za dielo UNISTAV s.r.o. Prešov
15. Návrh Dodatok č.26 k Zmluve o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Hrabušice č. 6000/04/V-1, Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves
16. Návrh Zmluva o spolupráci, Implementácia koncepcie efektívneho riadenia v severnej časti
Národného parku Slovenský raj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš,
Spišská Nová Ves
17. Návrh zámeru na odpredaj stavieb na parkovisku Podlesok, Pozemkové spoločenstvo Bývalý
urbariát Hrabušice
18. Návrh Zmluva o nájme pozemkov, Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
19. Návrh Zmluva o nájme pozemkov, AKRON a.s., Hrabušice
20. Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 122/9 z pôvodného pozemku KN-C parc. č.122/1 a KNC parc. č.123/2 v katastrálnom území Hrabušice, Lorko Peter, Jaroslava Lorková, Spišská Nová
Ves
21. Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 882/179 v katastrálnom území Hrabušice vo vlastníctve
obce Hrabušice, Emil Olšavský, Marek Olšavský, Ľuboslav Olšavský, Monika Bohunčáková,
Jaroslav Bohunčák, Aneta Bohunčáková, Hrabušice

22. Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 882/187 v katastrálnom území Hrabušice vo vlastníctve
obce Hrabušice, Ladislav Suchý, Antónia Jakubíková, Hrabušice
23. Návrh zámeru na odpredaj pozemku KN-C parc.č. 2283/27, Soňa Bjalončíková, Ondrej Bjalončík,
Radovan Bjalončík, Spišská Teplica
24. Návrh na súhlas s realizáciou NN prípojky cez parc.č. 1772/8 na parc.č. 1772/19, návrh na zriadenie
vecného bremena, Anton Grigliak, Eva Grigliaková, Hrabušice
25. Návrh Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu, poštového zásielkového boxu Hrabušice
26. Návrh na prenájom, umiestnenie interaktívneho nástenného kiosku Elektronickej úradnej tabule
Hrabušice
27. Návrh na vykonanie drobných stavebných úprav v objekte Zdravotného strediska, zubnej
ambulancie, nájomcom URBANDENT s.r.o., Letanovce
28. Návrh na schválenie strategického dokumentu Obec Hrabušice - Nízkouhlíková stratégia 2030
29. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrabušice na
roky 2021 – 2025
30. Návrh na zmenu uznesenia č. 524/10/2021, podmienky obchodnej verejnej súťaže predaj rodinný
dom s.č. 237, hospodárska stavba, pivnica – sklad, pozemky v katastrálnom území Hrabušice, obec
Hrabušice
31. Návrh na schválenie nájmu obecného bytu, Ing. Eva Lukáčková, Poprad
32. Návrh na udelenie odmien na návrh starostky obce podľa Štatútu obce Hrabušice, PaedDr. Štefan
Šimko, Mgr. Viera Keritová, Mgr. Jana Barillová
33. Rôzne
34. Záver
K bodu č.3
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Program zasadnutia OZ z 8.12.2021
Hlasovanie za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál,
E.Kroščenová, M.Jendrál
K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
Schválenie návrhovej komisie: J.Jendrál, M.Kacvinský
Určenie overovateľov zápisnice: E. Kroščenová, Z.Galisová
Určená zapisovateľka : A.Kapsdorferová
hlasovanie za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál,
E.Kroščenová, M.Jendrál
K bodu č.5
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh. Materiál bol doručený poslancom.
Diskusia k bodu
Poslanec M. Kacvinský, aký bol dôvod nepodpísať v dvoch prípadoch uznesenie o predajoch.
Poslanec obce, ZSO Ing. I.Body, zistilo sa že vlastníkov na odpredávaných pozemkoch je viac, pozemky
sú v podielovom spoluvlastníctve, niektorí spoluvlastníci žiadosti doplnili a sú v bodoch rokovania,
jedna osoba ešte žiadosť nedoplnila, obecný úrad po skompletizovaní bude konať.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E. Kroščenová, J.Jendrál,
M.Jendrál,
K bodu č. 6
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenia.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh. Materiál bol doručený poslancom, predkladá sa
návrh na zmenu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2021, rozpočtové opatrenia č.10 podľa prílohy
Diskusia k bodu
Poslanec J.Jendrál, v dôvodovej správe nie je uvedené zdôvodnenie položiek do dôvodovej správy. Je
v rezervnom fonde 323 000 €?
Poslanec M.Kacvinský, žiadam vysvetliť zníženie a zvýšenie v rozpočtovom opatrení projekt DBÚ
62.000 eur.
Poslanec Ing. P.Hodák, viete nám spresniť položku geodetické práce?
Poslanec obce, ZSO Ing. I.Body, je navrhnutá taká suma v rozpočtovom opatrení.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2021 podľa rozpočtového opatrenia
č.10/2021, príloha 1
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, E.Kroščenová, M.Jendrál,
Zdržali sa: H.Čujová DiS, Ing.P.Hodák.
K bodu č. 7
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hrabušice na rok 2022 s výhľadom na
roky 2023 a 2024
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, Stanovisko k
návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 sa predkladá podľa § 18f odsek 1
písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľ.Budzák predniesol stanovisko, ktoré sa vypracováva na základe návrhu
rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 spracovaného podľa ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu
rozpočtu výdavkov v programovom členení. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Obce
Hrabušice a na webovej stránke obce Hrabušice od 22. 11. 2021 v zákonom stanovenej lehote v súlade
s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. Hlavný kontrolór obce Ing. Ľ.Budzák
predniesol stanovisko, odporúča schváliť rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie programový
rozpočet a rozpočty na roky 2023-2024.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Hrabušice na rok 2022
a viacročného rozpočtu obce Hrabušice na roky 2023 - 2024.
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, Z.Galisová, M.Kacvinský, J.Jendrál, E.Kroščenová,
M.Jendrál,

K bodu č. 8
Návrh rozpočtu obce Hrabušice na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, rozpočet
príjmov a výdavkov Obce Hrabušice na rok 2022 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky 2023 2024 nie sú záväzné, návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Hrabušice a na webovej
stránke obce Hrabušice od 22. 11. 2021 v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Rozpočet Obce Hrabušice na rozpočtový rok 2022 je
navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 3 750 910,80 €.
Diskusia k bodu
Poslanec J.Jendrál – predložil pozmeňujúci návrh, transfer znížiť platy – odišiel 1 zamestnanec o 12.000
€,energie znížiť o 3000 €, interierové vybavenie znížiť o 130 € a 1116 €, Prevádzkové stroje technické
zariadenia znížiť o 3000 €, kanc. potreby znížiť o 3000 €, vianočná výzdoba znížiť o 3000€, pracovné
odevy znížiť 1000 €, reprezentačné výdavky znížiť na 500 €, servis údržba auta upraviť na 1000 €, náplň
do tlačiarne upraviť na 1000 €, položka údržba PC, opravy znížiť o 2000 €, údržba budov znížiť o 3000
€, školenia znížiť o 1000 €, všeobecné služby znížiť o 1000 €, advokátske služby znížiť o 6000 €,
verejné obstarávanie znížiť o 4000 €, cestovné náhrady znížiť o 400 €, správne a súdne, notárske
poplatky znížiť o 600 €, pokuty a penále znížiť o 2500 €, dotácie pre šport znížiť 1600 €, dotácie
spoločenské a kultúrne zvýšiť na 3200 €, údržba ciest znížiť 1800 €, údržba kanalizácie znížiť o 10000
€, poplatky a nedoplatky ČOV znížiť o 2000 €, kultúrne podujatia znížiť o 1000 €, podujatia v obci
znížiť o 5000 €, posedenie s dôchodcami znížiť o 4000 € a túto sumu presunúť na novú položku
stravovanie dôchodcov. V kapitálovom rozpočte geodetické práce znížiť o 5000 €. Na výstavu
a rekonštrukciu ciest vyčleniť 30000 €, spevnené plochy okolo kostola zvýšiť o 30000 €, rekonštrukcia
cintorín plot mostík, kaplnka upraviť na 12446 €. Vyrovnaný rozpočet.
Poslanec P. Hodák odišiel 9,30 – 9,31 sa vrátil.
Poslanec Ing.P.Hodák, energie urobiť pracovnú skupinu v zložení M.Kacvinský, Ing.P.Hodák,
Ing.I.Body, Marián Jendrál, pozrieť na osvetlenie v obci, mala sa od polnoci tlmiť intenzita, nastaviť
svetlá, mala by byť úspora.
Poslankyňa E.Kroščenová, od januára ide elektrika hore.
Hlavný kontrolór obce Ing. Budzák, bude nutné upraviť výšku položky v obci.
Poslanec M.Jendrál, v priebehu roka sa bude rozpočet podľa potreby upravovať.
Poslanec M. Kacvinský, pri položke posedenia pre dôchodcov, položku rozdeliť stravovanie dôchodcov,
posedenie dôchodcov. Vytvoriť VZN o stravovaní dôchodcov, určí sa v ňom výška. Dôchodca si musí
podať žiadosť. Výšku a formu použitia určia poslanci.
Poslanec M. Jendrál, ja robím tieto služby s Vydrníkom a Letanovciami, takže som to inicioval, či to
budem robiť ja alebo M. Kacvinský.
Hlavný kontrolór Ing. L.Budzák, doporučujem položku rozdeliť po schválení VZN.
Poslankyňa H.Čujová DiS., VZN sa môže prijať ešte tohto roku.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
rozpočet na rok 2022 so zapracovaním prijatých zmien pozmeňujúceho poslaneckého návrhu, ktorá tvorí
príloha č.2
berie na vedomie
návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu č.2
konštatuje
že rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zabezpečuje financovanie základných
samosprávnych funkcií obce a jej rozvojových programov.
Hlasovanie
Za : Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, , M.Kacvinský, J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržali sa : Z.Galisová E.Kroščenová,

K bodu č.9
Návrh na schválenie prijatia bankového úveru na rekonštrukciu komunikácií v obci Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, na krytie
rozpočtovaných kapitálových výdavkov, rekonštrukciu komunikácií v obci v roku 2022 sa navrhuje aj
prijatie návratného zdroja financovania – dlhodobý investičný bankový úver.
Indikatívna ponuka Slovenská sporiteľňa z 29.11.2021 na úverový rámec 350.000,- EUR z platná do
31.1. 2022:
 Slovenská sporiteľňa
 dlhodobý investičný úver
 financovanie kapitálových výdavkov schválených zastupiteľstvom
 úverový rámec 350.000,- EUR
 splatnosť buď 10 rokov, 1. splátka január 2023, posledná 31/12/2031 alebo
 splatnosť 11 rokov, 1. splátka január 2023, posledná 31/12/2032
 úroková sadzba ku dňu 29.11.2021
a) variabilná: 12M EURIBOR + marža 0,27 % p. a.,
b) variabilná: 12M EURIBOR + marža 0,36 % p. a. ,
 lehota na čerpanie produktov/nárokovateľnosť čerpania do 30/06/2022
 spôsob poskytnutia / čerpania jednorázovo po splnení podmienok prevodom na účet
 splácanie istiny a úrokov:
a) 108 pravidelných mesačných splátok k ultimu mesiaca, prvá splátka 31/01/2023, posledná
splátka 31/12/2031 /výška splátky 3.240,74 EUR
b) 120 pravidelných mesačných splátok k ultimu mesiaca, prvá splátka 31/01/2023, posledná
splátka 31/12/2032 / výška splátky 2.916,67 EUR
 poplatky, spracovateľský poplatok: 220,- EUR / jednorazovo (výnimka zo štandardného
poplatku, ktorý je 500,- EUR), záväzková provízia z nečerpanej časti úveru: bez poplatku,
nedočerpanie úveru : 0,- EUR, vedenie úverového účtu: 5,- EUR/mesačne (výnimka zo
štandardného poplatku, ktorý je 8,- EUR/mes.), monitoring: 50,- EUR/ročne (výnimka zo
štandardného poplatku, ktorý je 0,50% z objemu úveru, min 500,- EUR/roč.)
Diskusia k bodu:
Poslankyňa H.Čujová DiS, načo má byť použitý úver?
Poslanec, ZSO Ing. I. Body, rok 2022 bude investične náročný, rozbehnuté sú projekty, stavby ktoré sa
musia dofinancovať, bez úverového zdroja sa bude obci ťažko realizovať všetky plány starostky,
poslancov, navrhuje sa prijatie úveru, máme aj bod žiadosti o NFP na ul. Letnú kde nemusíme byť
úspešný a ďalšie zámery a projekty ako Bernolákova okolo kostola, Hviezdoslavova ulica a ďalšie ulice
či už sa bude jednať o rekonštrukciu alebo väčšiu údržbu, upozorňujem, že naceňovanie týchto
inžinierskych stavieb sa pohybuje v stovkách tisíc eur a ak si nevytvoríme takýto finančný vankúš ktorý
budeme môcť v roku 2022 meniť variabilne podľa úspešnosti v projektoch, obec nenaplní svoje ambície
rozsiahlejších rekonštrukcií ciest v roku 2022 bez úveru, ceny materiálov a prác stúpajú ak budeme
predlžovať rozhodnutie o zdrojoch pre kvalitnejšie cesty pre občanov, nebudeme mať peniaze a práce
budú drahšie. Ak chce obec projekčne a investične pracovať, musí vedieť s akými zdrojmi vstupuje do
roku 2022, takže poslanci nepočítajú stav rezervného fondu v roku 2022, nevie sa či bude schválená
žiadosť o dotáciu, nacenenie ciest, neschvália na nich zdroje, neschvália úver, to znamená že nie sú pre
rok 2022 pripravené zdroje a bude ako v roku 2019 zablokovaný rozvoj obce v cestách ak sa neschváli
úver,
Poslanec J.Jendrál, obec je pripravená zobrať úver, nie je napísané že úver musíme zobrať teraz, úver
sa môže zobrať v priebehu roka 2021, 2022, je pandémia, netreba sa zadlžovať, na rok 2022 máme práce
dosť ja navrhujem úver až keď nebudeme úspešný so žiadosťou na Letnú ulicu.

Poslankyňa E.Kroščenová, neboli vysporiadané pozemky na ul. Letnej tak sme nemohli byť v minulosti
žiadateľmi o dotáciu. Teraz je možnosť zrekonštruovať ulicu Letnú, občania čakajú 40 rokov, Letná
ulica je na zaplakanie, vývoz odpadu je problém, nezdržiavajte, nehovorte že sa nedá, veď sa bude čerpať
aj na okolo kostola, Rómovia majú čakať na zapojenie sa do výzvy a pre iných netreba čakať na výzvy,
je pripravené aj stavebné povolenie, nevie prečo nesúhlasia niektorí.
Poslankyňa H.Čujová DiS., máme brať úver a nevieme na čo, máme brať úver na Letnú keď sme v roku
2019 mohli žiadať o NFP, cesta bola vysporiadaná.
Poslanec, ZSO Ing. I.Body, v roku 2019 sme nemohli byť oprávnení žiadatelia, keďže výzva bola pre
obce s rekonštrukciou cesty v kombinácii s novou cestou k objektom MRK.
Poslanec M.Jendrál, každý mesiac idú ceny hore, treba vystihnúť v roku niečo urobiť, budem hlasovať
za úver, mohlo byť pracovné stretnutie.
Poslanec M.Kacvinský, je plán obnovy Slovenskej republiky, budeme mať toľko peňazí, že nebudeme
vedieť čo s nimi, možno nebudeme mať na rok na zaplatenie elektriny, ceny energií idú hore, ponuku
banky si nechajme dakde odloženú, ja úver nepodporím.
Hlavný kontrolór obce Ing. L. Budzák, administratívne procesy sú zdĺhavé kým sa od žiadosti zrealizuje
projekt, sú prípady aj 2, 3 rokov. Treba v diskusii dodržiavať rokovací poriadok.
Poslankyňa H.Čujová DiS., aká je výška rezervného fondu, teraz máme brať úver čo tu 15 rokov
nevadilo, zadĺžiť obec pre nasledujúcich poslancov.
Poslanec Ing. P.Hodák, chýba mi prehľad koľko pre jednotlivé ulice, aká vízia, nechcem nechávať dlh
keď tu nebudem, keď treba zoberme, prečo nevieme ceny na cesty, nezabúdajme na IBV Hŕbok kde
nám bude treba úver.
Poslanec, ZSO Ing. I.Body, v roku 2020 sa Vám opakovane predkladal zámer na rekonštrukcie
a investície do ciest, aby sa aj riešili rôzne problémy, odkladaním sa nahustila následne činnosť do roku
2020/2021 a dodnes riešime problémy v jednotlivých projektoch, poslancom nikto nebráni prísť na obec
a dostať niektoré informácie, ale pred verejným obstarávaním ako jednej z etáp sa verejne o cenách
nemôžeme rozprávať.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
prijatie návratného zdroja financovania – dlhodobý investičný bankový úver vo výške 350 000 € na
financovanie rekonštrukcie komunikácií v obci so začiatkom splácania istiny úveru prvou splátkou
31.1.2023, poslednou splátkou 31.12.2031, splatnosťou do roku 2031 na základe Indikatívnej ponuky
banky ktorá tvorí prílohu 1 uznesenia.
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, E. Kroščenová, Z.Galisová, M.Jendrál
Proti: H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
Zdržal sa : J.Jendrál
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 9.1
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie prijatia bankového úveru, stanovisko
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, zákonné
podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania Obcou Hrabušice sú splnené.
Kontrolór obce Ing. Budzák, v prípade vzatia dlhodobého investičného úveru vo výške 350 000,00 €
bude celková suma dlhu v roku 2021 v sume 1 242 533,13 €, v zmysle § 17 ods. 15 zákona o RPÚS po
prijatí investičného úveru v roku 2022 je 30,37 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka,, t. j. neprekročí sumu 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a celková predpokladaná suma ročných splátok doterajších úverov s novým úverom
by bola vo výške 171 360,84 €, predstavovala by 12,93 % zo skutočných bežných príjmov

predchádzajúceho rozpočtového roka t. j. neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Tým sú obe podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania Obcou Hrabušice splnené.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Galisová
Zdržal sa hlasovania: H.Čujová DiS.
Nehlasoval: M. Kacvinský
K bodu č.10
Návrh na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
OPLZ-PO6-SC611-2021-2, prioritná os 6. technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje
vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-SC6112021-2, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
1. S predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania
základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie), prostredníctvom výzvy vyhlásenej
Ministerstvom vnútra SR:
 Kód výzvy: OPLZ-SC611-2021-2
 Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
 Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania
 Zameranie: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
 Operačný program: Ľudské zdroje
2. So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu 5% z celkových oprávnených výdavkov
3. So zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová M.Jendrál, J.Jendrál,
M.Kacvinský, Ing. Hodák
K bodu č.11
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na I. polrok 2022
Hlavný kontrolór obce Ing. Budzák predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, povinnosťou
kontrolóra obce je predložiť 2 krát do roka plán kontrol zastupiteľstvu, do plánu som dal kontrolu
dotácií, inventarizáciu v ZŠ a dodržiavania VZN pri nakladaní s majetkom obce ďalšie úlohy.
Diskusia k bodu
Poslankyňa Čujová, DiS., v bode č.2 Doplniť na konci vety „Obec Hrabušice“, doplniť bod č.4 kontrola
nákupu oximetrov , či nákup prebehol podľa schváleného rozpočtu, doplniť bod č.5 Kontrola vyplatenia
miezd zamestnancov obce za rok 2021 zo zameraním sa na odvod do poisťovní, či odvedené sumy
súhlasia so schváleným rozpočtom.

Poslanec J.Jendrál, pýtal som sa poslancov či prebehla kontrola verejné obstarávanie na osvetlenie, nikto
nevie, kto poveril starostku na podpis zmluvy.
Poslanec M.Kacvinský, predmetom kontroly malo byť kto poveril starostku k podpisu zmluvy o dielo
ak neexistuje uznesenie, ktoré oprávňuje starostku k podpisu zmluvy o dielo.
Hlavný kontrolór obce Ing. Budzák, komunikoval som aj s poslancami ktorí boli v komisii, k obstaraniu
v zápisnici neboli žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hrabušice na 1. polrok 2022 so zapracovaním
doplnených kontrol poslankyne H.Čujovej DiS.
poveruje
podľa § 20 ods. 5 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite hlavného kontrolóra
Obce Hrabušice výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2022 so zapracovaním doplnených kontról poslankyne H.Čujovej DiS.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E. Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál, M.Kacvinský,
Ing.P.Hodák
Zdržal sa : Ing.I.Body
K bodu č.12
Návrh Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice
č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Hrabušice.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, návrh dodatku
bol zverejnený na úradnej tabuli obce, dôvodom zmeny znenia Všeobecne záväzné nariadenie obce
Hrabušice č. 4 /2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Hrabušice je zavedenie elektronickej evidencie odpadu na základe uzatvorenej Zmluvy o práve
používania Služby ELWIS o výsypoch smetných nádob, vriec prostredníctvom ich označenia QR
kódmi.
Diskusia k bodu
Poslanec M.Jendrál, ako je to s novým elektronicky čipovaným zberom ? Poslanec M.Jendrál, od čoho
určíme cenu nádoby v roku 2022.
Poslanec, ZSO Ing.I.Body, prebieha skúšobná prevádzka systému, väčšina občanov má nádoby
označené QR kódom a má doručené obálky s QR kódmi pre označenie vriec, tak aby od roku 2022 sa
mohli nádoby a vrecia skenovať do systému pri vývoze, niektoré individuálne evidenčné problémy treba
doriešiť.
Poslankyňa H.Čujová DiS., pokiaľ viem malo sa nabehnúť už v októbri na skenovanie, a na základe
nejakého prieskumu sa mali nastaviť ceny. Teraz je tu návrh na VZN a odkiaľ ste zobrali údaje.
Poslanec, ZSO Ing.I.Body, to je nepochopenie celého systému, od októbra sme mali skúšobnú
prevádzku s cieľom či nám údaje zo skenovania prichádzajú do softwéru. Celý rok 2022 sa budú
skenovať údaje pri zbere odpadu a následne sa určí VZN aké zľavy poskytneme občanom v roku 2023
na základe údajov z roku 2022.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
uznáša sa
na Dodatku č.1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č. 4 /2020 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabušice.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová M.Jendrál, J.Jendrál. M.Kacvinský,
Ing.Hodák, Ing.I.Body
Odišiel Ing. P.Hodák

K bodu č. 13
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0086/2021/V z 3.11.2021 o uplatnení
doterajšej platnej maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, maximálna
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bola rozhodnutím č.0179/2017/V
z 27.2.2021 určená 0,7278 €/m3.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pod číslom č.0086/2021/V z 3.11.2021
ktorým zmenou rozhodnutia č. č.0179/2017/V rozhodol o uplatnení deterajšej platnej maximálnej ceny
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E. Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál. M.Kacvinský,
Ing.Hodák, Ing.I.Body
K bodu č.14:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, žiadosť o úpravu
ceny za dielo UNISTAV s.r.o. Prešov.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, UNISTAV
s.r.o. Prešov vykonáva rekonštrukciu miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, na
základe žiadosti, z dôvodu nárastu cien vstupných materiálov súvisiacich s rekonštrukciou komunikácie
(cestné teleso, násypové konštrukcie, asfaltové vrstvy) a nárastom cien pohonných hmôt, energií, rastom
inflácie požiadali o úpravu ceny za dielo na upravenú hodnotu celková cena bez DPH 98 897,35 €,
celková cena s DPH 118 676,82 €.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
úpravu ceny za dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská,
Hrabušice č. 090805/2021 na
 celková cena bez DPH 98 897,35 €
 celková cena s DPH 118 676,82 €
splnomocňuje
starostku obce na uzavretie, podpis dodatku č. 1 k zmluve o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, Hrabušice č. 090805/2021 na úpravu ceny
 celková cena bez DPH 98 897,35 €
 celková cena s DPH 118 676,82 €
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál, M.Kacvinský,
Ing.Hodák, Ing.I.Body
K bodu č.15
Návrh Dodatok č.26 k Zmluve o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Hrabušice č. 6000/04/V-1, Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, spoločnosť
Brantner Nova s.r.o. upravuje pre rok 2022 ceny za zneškodňovanie odpadov z dôvodu zvýšených
nákladov na prevádzkovanie skládky, plnosť regionálnej skládky odpadov, potreba využívania iných
skládok a s tým spojených vyšších nákladov, podľa situácie v roku 2022 sa prípadne prehodnotí cena
uvedená v dodatku.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje

dodatok č.26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice č.
6000/04/V-1, Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová M.Jendrál, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák,
Ing.I.Body
odišiel M.Jendrál
K bodu č.16
Návrh Zmluva o spolupráci, Implementácia koncepcie efektívneho riadenia v severnej časti
Národného parku Slovenský raj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš,
Spišská Nová Ves.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, predmetom
zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii projektu s názvom „Implementácia koncepcie
efektívneho riadenia v severnej časti Národného parku Slovenský raj“ spolufinancovaného zo zdrojov
Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie (ďalej len Nadácia).
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
a/schvaľuje
náležitosti návrhu Zmluvy o spolupráci zmluvných strán pri realizácii projektu s názvom
„Implementácia koncepcie efektívneho riadenia v severnej časti Národného parku Slovenský raj“
spolufinancovaného zo zdrojov Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie podľa návrhu
zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy
b/schvaľuje
presun finančných prostriedkov vo výške 62.000 € z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov –
mimoriadny členský príspevok pre OOCR Spišská Nová Ves na základe zmluvy.
Hlasovanie
za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E. Kroščenová , J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body
nehlasoval: M.Jendrál
K bodu č.17
Návrh zámeru na odpredaj stavieb na parkovisku Podlesok, Pozemkové spoločenstvo Bývalý
urbariát Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, boli zistené
vlastnícke rozpory v zápise katastra nehnuteľností, následne riešené rozhodnutím odboru OÚ SNV na
vysporiadanie stavu stavby, preto je nutné na základe žiadosti opäť schváliť zámer predaja a zrušiť
pôvodné uznesenie.
Diskusia k bodu
Poslanec M.Kacvinský, v uznesení je že sa ruší uznesenie číslo 449/4/2021
Poslanec, ZSO Ing. I.Body, je to pôvodné uznesenie kde sme schvaľovali zámer, ale pre majetkové
nejasnosti a ich vyriešenie sa celý proces musí zopakovať.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na odpredaj stavieb vo vlastníctve obce Hrabušice na parkovisku Podlesok
na pozemkoch vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice č. 1737/19
a 1737/20.
berie na vedomie
informáciu o doloženom Geometrickom pláne č. 15/2021 na oddelenie a určenie vlastníckych práv
a zamerania stavieb ktorý vyhotovil Ing. Pavol Šponiar – GEOKAN s.r.o. dňa 2.3.2021
schvaľuje

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to:
 dvoch drevených stavieb slúžiacich ako predajňa suvenírov a pokladňa na výber parkovného
zameraných geometrickým plánom
do vlastníctva Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice, Hlavná 233, 053 15 Hrabušice v
cene podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o majetkovoprávne usporiadanie stavieb na pozemku vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa, za účelom modernizácie a skvalitnenia služieb pre návštevníkov Slovenského raja.
ruší
uznesenie Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice číslo 449/4/2021 z 28.4.2021
Hlasovanie:
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák,
Ing.I.Body
K bodu č. 18
Návrh Zmluva o nájme pozemkov, Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, predkladá sa
návrh na prenájom pozemkov vo vlastníctve Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát pre nájomcu
Obec Hrabušice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
1. predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o nájme pozemku od prenajímateľa Pozemkové
spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice parcely registra KN C č. 1714/1, o výmere 474 m2, za
nájomné vo výške 1 €/rok pre nájomcu Obec Hrabušice na dobu určitú do 31.12. 2022, podľa návrhu
zmluvy o nájme pozemkov ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
2. predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o nájme pozemkov od prenajímateľa Pozemkové
spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice registra parcely KN C č.1723/10 , KN C č. 1723/11, KN C
č. 1723/16, KN C č.1723/22, KN C č. 1723/28, KN C č. 1723/30, KN E č.1715/1, KN C č. 1832/1,
KN C č.1832/3, KN C č.1832/31, KN C č.1833/2, KN C č.1833/11, KN C č.1723/34, v celkovej
výmere 28 149 m2, za nájomné vo výške 0,19 €/m2/rok, t.j. 5 348,31 €/ rok za celý predmet nájmu,
pre nájomcu Obec Hrabušice na dobu určitú do 31.12. 2022, podľa návrhu zmluvy o nájme
pozemkov ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS, Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál. M.Kacvinský,
Ing.I.Body

Ing.Hodák,

K bodu č.19
Návrh Zmluva o nájme pozemkov, AKRON a.s., Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom predkladá sa
na základe žiadosti návrh na prenájom pozemkov, poľnohospodárskej pôdy, vo vlastníctve obce
Hrabušice v celkovej výmere 50 080,20 m2
Diskusia k bodu:
Poslankyňa H.Čujová DiS., vypršala zmluva, či boli ponúknuté pozemky iným nájomcom a či bolo
vyhlásené verejné obstarávanie, mám návrh na zmenu uznesenie OZ zastupiteľstvo schvaľuje
zverejnenie verejného obstarávania na prenájom uvedených parciel, chcem sa opýtať pána kontrolóra či
som to správne sformulovala
Poslanec, ZSO Ing. Imrich Body, treba predložiť návrh na zmenu uznesenia písomne
Hlavný kontrolór obce Ing. Budzák, každý poslanec musí predložiť návrh ktorý musí maT overený či je
možný takýto postup.
Poslanec Ing.P.Hodák, poslankyňa Čujová to dobre myslela, či by sa nemalo zverejniť na stránke obce
a ponúknuť k nájmu aj iným spoločnostiam.

Poslanecký návrh H.Čujová DiS.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na nájom pozemkov vo vlastníctve obce Hrabušice na parcely KN
v celkovej výmere 50.080,20 m2.
Hlasovanie:
Za H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, J.Jendrál
Zdržali sa : Ing.I.Body, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Galisová
Uznesenie nebolo prijaté.
Poslanecký návrh Ing.P.Hodák
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje
Zverejniť zámer nájmov pozemkov Obce Hrabušice registra parcely KN E č.450, KN E č.457/15, KN
E č.627/2, KN E č.677/3, KN E č.678, KN E č.692/22, KN E č.692/23, KN C č.826/2, KN C č.831/131,
KN C č.832/1, KN E č.1252/10, KN E č.1773/13, KN E č.1774/13, KN E č.1774/14, KN E č.1774/36,
KN E č.1780/12, KN E č.1780/29, KN E č.1782/5, KN E č.1784, KN E č.1785/12, KN E č.1786, KN E
č.1791/15, KN C č.1792, KN E č.1793/8, KN C č.1794/2, KN E č.1796/1, KN E č.1796/2, KN E
č.1797/12, KN E č.1797/20, KN C č.1829, KN E č.2111, KN E č.2113/1, KN E č.2113/2, KN C č.2133,
KN E č. 2178/2, KN C č.2283/27, KN E č.90439 v celkovej výmere 50 080,20 m2 na úradnej tabuli.
Určuje dobu na predloženie cenových ponúk do 31.12.2021
Poveruje finančnú komisiu vyhodnotiť cenové ponuky a predložiť obecnému zastupiteľstvu
návrh na prenájom pozemkov.
Hlasovanie:
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, M.Jendrál, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák,
Ing.I.Body
Prítomní poslanci hlasovali o predloženom návrhu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Predložený návrh zmluvy a uzavretie zmluvy o nájme pozemkov od prenajímateľa Obce Hrabušice
registra parcely KN E č.450, KN E č.457/15, KN E č.627/2, KN E č.677/3, KN E č.678, KN E č.692/22,
KN E č.692/23, KN C č.826/2, KN C č.831/131, KN C č.832/1, KN E č.1252/10, KN E č.1773/13, KN
E č.1774/13, KN E č.1774/14, KN E č.1774/36, KN E č.1780/12, KN E č.1780/29, KN E č.1782/5, KN
E č.1784, KN E č.1785/12, KN E č.1786, KN E č.1791/15, KN C č.1792, KN E č.1793/8, KN C
č.1794/2, KN E č.1796/1, KN E č.1796/2, KN E č.1797/12, KN E č.1797/20, KN C č.1829, KN E
č.2111, KN E č.2113/1, KN E č.2113/2, KN C č.2133, KN E č. 2178/2, KN C č.2283/27, KN E č.90439
v celkovej výmere 50 080,20 m2, za paušálne nájomné vo výške 25,00 €/m2/rok, t.j. 125,20 €/ rok za
celý predmet nájmu, pre nájomcu AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, Hrabušice, Obec Hrabušice na
dobu určitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, podľa návrhu zmluvy o nájme
pozemkov ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie
Zdržali sa : H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body
Neprítomný: M.Jendrál
Nebolo prijaté uznesenie.
K bodu č.20
Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 122/9 z pôvodného pozemku KN-C parc. č.122/1
a KN-C parc. č.123/2 v katastrálnom území Hrabušice, Lorko Peter, Jaroslava Lorková, Spišská
Nová Ves.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, Lorko Peter
a manželka Jaroslava Lorková, Hutnícka 2713/10, 05201 Spišská Nová Ves, požiadali o odkúpenie časti
pozemku č. 122/1 v katastri obce Hrabušice vo vlastníctve obce Hrabušice, novovytvorenej parcely
122/9 v zmysle vypracovaného Geometrického plánu č.61/2021 z 24.8.202 Ing. Milošom Kršjakom
o celkovej výmere 22 m2 v cene podľa znaleckého posudku 10,54 €/m2.

Návrh na uznesenie
berie na vedomie
informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OZ č. 541/10/2021 zo dňa 20.10.2021 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
 pozemku KN-C parc.č. 122/9 o výmere 22 m2, podľa GP č.61/2021 na oddelenie pozemku
par.č.122/9 z pôvodného pozemku KN-C č.122/1 a KN-C č.123/2
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o priľahlé plochy pozemkov a stavby vo
vlastníctve žiadateľa zabezpečujúce prístup k stavbe, pozemkom.
schvaľuje
predaj pozemku vo vlastníctve Obce Hrabušice, v katastrálnom území Hrabušice, zapísaného na LV č.
1, KN-C parc.č. 122/9 o výmere 22 m2, oddelenej z pôvodného pozemku KN-C č.122/1 a KN-C č.123/2
podľa geometrického č.61/2021 ktorý vyhotovil Ing. Miloš Kršiak – Data-GEO Ing. Miloš Kršiak,
Fabiniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves, dňa 24.8.2021, do vlastníctva Peter Lorko, Jaroslava Lorková,
Hutnícka 2713/10, 05201 Spišská Nová Ves, v cene 10,54 €/m2 podľa znaleckého posudku č.76/2020
zo dňa 6.6.2020 vypracovanom znalkyňou z odboru stavebníctva Ing. Editou Baginovou.
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 priľahlé plochy pozemkov a stavby vo vlastníctve žiadateľa zabezpečujúce prístup k stavbe,
pozemkom.
Náklady a poplatky spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a náklady súvisiace s celým katastrálnym
konaním o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy s Peter Lorko, Jaroslava Lorková, Hutnícka
2713/10, 05201 Spišská Nová Ves.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
K bodu č.21
Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 882/179 v katastrálnom území Hrabušice vo
vlastníctve obce Hrabušice, Emil Olšavský, Marek Olšavský, Ľuboslav Olšavský, Monika
Bohunčáková, Jaroslav Bohunčák, Aneta Bohunčáková, Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, starostka obce
nepodpísala uznesenie č. 526/10/2021 zo dňa 20.10.2021 z dôvodu zistenia viacerých vlastníkov,
viacerými vlastníkmi bola dňa 18.11. 2021 podaná žiadosť o odpredaj pozemku KN-C parc. č. 882/179
navrhuje sa, aby Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schválilo prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku vo vlastníctve Obce Hrabušice spoluvlastníkom pozemku, pozemku KN-C parc. č. 882/179 v
katastrálnom území Hrabušice, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu že susediaci pozemok
a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve osôb ktorí tieto pozemky užívali ako predzáhradku rodinného
domov, za cenu 1,99 €/m2.
Návrh na uznesenie
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
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
 KN-C parc. č. 882/179 v katastrálnom území Hrabušice
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom
vlastníctve osôb, ktorí tento pozemok užívali ako predzáhradku rodinného domu.
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 v podiele 1/2, Olšavský Marek, Nová 39/29 v podiele 1/8, Olšavský
Emil, Nová 39/29 v podiele 1/8, Olšavský Ľuboslav, Nová 39/29, v podiele 1/8, Bohunčáková Monika,
Tomášovská 774/4 v podiele 1/24, Bohunčák Jaroslav, Tomášovská 774/4 v podiele 1/24,
Bohunčáková Aneta, Tomášovská 774/4 v podiele 1/24, 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 znášajú kupujúci.
žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnych zmlúv so žiadateľmi o odpredaj pozemku.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
K bodu č.22
Návrh na odpredaj pozemku KN-C parc. č. 882/187 v katastrálnom území Hrabušice vo
vlastníctve obce Hrabušice, Ladislav Suchý, Antónia Jakubíková, Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, starostka obce
nepodpísala uznesenie č. Uznesenie č. 533/10/2021 zo dňa 20.10.2021 z dôvodu zistenia viacerých
vlastníkov, viacerými vlastníkmi bola dňa 10.11. 2021 podaná žiadosť o odpredaj pozemku KN-C parc.
č. 882/187, navrhuje sa, aby Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schválilo prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Hrabušice spoluvlastníkom pozemku, pozemku KN-C parc.
č. 882/187 v katastrálnom území Hrabušice, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu že susediaci
pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom vlastníctve osôb ktorí tieto pozemky užívali ako predzáhradku
rodinného domov, za cenu 1,99 €/m2.
Návrh na uznesenie
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
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Hrabušice a to
 KN-C parc. č. 882/187 v katastrálnom území Hrabušice
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že susedný pozemok a rodinný dom sú vo výlučnom
vlastníctve osôb, ktorí tento pozemok užívali ako predzáhradku rodinného domu.
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 v podiele 1/2, Jakubíková Antónia, Vrbovská 1506/71, 059 71 Ľubica
v podiele 1/2, 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 znášajú kupujúci.
žiada
Obecný úrad o zabezpečenie vypracovania kúpnych zmlúv so žiadateľmi o odpredaj pozemku.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
K bodu č.23
Návrh zámeru na odpredaj pozemku KN-C parc.č. 2283/27, Soňa Bjalončíková, Ondrej
Bjalončík, Radovan Bjalončík, Spišská Teplica
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, žiadosťou zo
dňa 1.12.2021 požiadali Soňa Bjalončíková, Ondrej Bjalončík, Radovan Bjalončík, Mládeže 283/12,
059 34 Spišská Teplica o odpredaj pozemku KN-C par. č. 2283/27 z dôvodu vytvorenia prístupovej
cesty po tejto parcele k parcelám vo vlastníctve žiadateľa pred vydaním stavebného povolenia na parcele
č.2247. Navrhujeme sa, aby Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice rozhodlo že predaj nehnuteľnosti,
pozemku vo vlastníctve obce Hrabušice je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky
a nehnuteľnosti pre ktoré bude vytvorená prístupová cesta na parcele vedúcej len k pozemkom
žiadateľov vo výlučnom vlastníctve žiadateľov.
Diskusia k bodu:
Poslanec M.Kacvinský, prečo tam je cena podľa znaleckého posudku aj osobitný zreteľ, s pánom sme
komunikovali, súhlasí s tým aby v zmluve bolo právo prechodu aj iným subjektom
Poslankyňa H.Čujová DiS., pozemok bude slúžiť naďalej ako cesta, chceme aby tam bolo aj vecné
bremeno
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
prerokovalo
Návrh na schválenie zámeru na predaj KN-C par. č. 2283/27 v katastrálnom území Hrabušice
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Hrabušice, zapísanom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce
Hrabušice, a to:
 KN-C par. č. 2283/27, ostatná plocha, o výmere 303 m2, ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom
do vlastníctva Soňa Bjalončíková, Ondrej Bjalončík, Radovan Bjalončík, Mládeže 283/12, 059 34
Spišská Teplica, v cene podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky a nehnuteľnosti pre ktoré bude vytvorená
prístupová cesta na parcele vedúcej len k pozemkom žiadateľov vo výlučnom vlastníctve žiadateľov.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
K bodu č.24
Návrh na súhlas s realizáciou NN prípojky cez parc.č. 1772/8 na parc.č. 1772/19, návrh na
zriadenie vecného bremena, Anton Grigliak, Eva Grigliaková, Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom Anton Grigliak
a manželka Eva Grigliaková požiadali 11.10.2021 o súhlas na umiestnenie NN kábla cez parcelu vo
vlastníctve obce Hrabušice č.1772/8 k parcele č.1772/19 na ktorej sa realizuje stavba, v rýhe ktorá bola
odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom obce Hrabušice č. 63/1/2019. Dňa 7.12. 2021 žiadatelia doplnili
žiadosť o súhlas s umiestnením NN prípojky aj cez parcelu vo vlastníctve obce Hrabušice č. 1772/7.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Hrabušice, vo vlastníctve Obce
Hrabušice
 parc. č. KN C 1772/8 o výmere 2528 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc.č. KN C 1772/7
o výmere 6096 m2, druh pozemku ostatná plocha
spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete – elektrickú prípojku, kábel nízkonapäťovej prípojky na
parcelu 1772/8 ,1772/7 k parcele 1772/19 v ryhe pre umiestnenie káblov NN odsúhlasenej uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice č. 63/1/2019 a v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku
parcely č. KN C 1772/8, 1772/7 strpieť uloženie inžinierskych sieti – elektrickej prípojky, kábel
nízkonapäťovej prípojky a v povinnosti vlastníka strpieť potrebné úkony pri jej údržbe, oprave,
rekonštrukcii, modernizácii a v prípade vyskytnutia poruchy na elektrickej prípojke,
kábly
nízkonapäťovej prípojky umožniť vstup k jej odstráneniu, v rozsahu podľa geometrického plánu na
porealizačné zameranie stavby, v prospech Anton Grigliak a manželka Eva Grigliaková, Bernolákova
528/31, 053 15 Hrabušice.
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom na zriadenie práva vecného
bremena, vypracovanom po zrealizovaní NN prípojky, ktorý na vlastné náklady zabezpečí budúca
oprávnená osoba.
súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení práva vecného bremena, dodatkom k dohode
o budúcej dohode o zriadení vecného bremena s budúcou oprávnenou osobou Anton Grigliak
a manželka Eva Grigliaková, Bernolákova 528/31, 053 15 Hrabušice.
Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
K bodu č.25
Návrh Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu, poštového zásielkového boxu Hrabušice.
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, Obec v rámci
postupného skvalitňovania služieb navrhuje umiestnenie, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny
samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré
Nájomca ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb ponúka.
Diskusia k bodu:
Poslankyňa H.Čujová DiS., ktorá spoločnosť to bude prevádzkovať.
Poslanec, ZSO Ing. I.Body, v návrhu zmluvy je uvedená spoločnosť ktorá to bude prevádzkovať,
umiestnenie bude pri pošte
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
s prenechaním budúcemu nájomcovi do užívania plochu o výmere 0,68m2 na umiestnenie
samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré
nájomca v oblasti prepravných služieb ponúka
poveruje
starostku obce na rokovanie o prenechaní budúcemu nájomcovi do užívania plochu o výmere 0,68m2 na
umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok
schvaľuje
náležitosti návrhu Zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU podľa návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu tohto
uznesenia
splnomocňuje
starostku obce na podpis zmluvy.

Hlasovanie
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E. Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
odišiel M.Kacvinský
K bodu č.26
Návrh na prenájom, umiestnenie interaktívneho nástenného kiosku Elektronickej úradnej tabule
Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, Obec v rámci
postupného skvalitňovania digitálnych služieb obecného úradu navrhuje obstaranie interaktívneho
kiosku elektronickej úradnej tabule s dotykovou obrazovkou v nástennom prevedení.
Diskusia k bodu:
Poslanec M.Jendrál, aké sú plusy zariadenia, každý má telefón, treba skvalitniť web. stránku obce,
nebudem hlasovať za
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
nákup interaktívneho kiosku elektronickej úradnej tabule s dotykovou obrazovkou v nástennom
prevedení formou prenájmu so splátkami na 60 mesiacov.
Hlasovanie
Za: E.Kroščenová, Z.Galisová, Ing. I. Body
Zdržali sa : M.Jendrál, H.Čujová DiS.,Ing.P. Hodák, M.Kacvinský, J.Jendrál
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č.27
Návrh na vykonanie drobných stavebných úprav v objekte Zdravotného strediska, zubnej
ambulancie, nájomcom URBANDENT s.r.o., Letanovce
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, na základe
žiadosti Urbandent s.r.o. Letanovce ktorý má v nájme nebytový priestor zubnej ambulancie
v Zdravotnom stredisku Hrabušice sa predkladá návrh na vykonanie drobných stavebných úprav
vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky, odpadu v podlahe ako prípravy na napojenie zubolekárskej
súpravy, doplnenie zariadenia dentistu.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
vykonanie drobných stavebných úprav v rozsahu rekonštrukcie rozvodov vodovodnej prípojky,
elektrickej prípojky, odpadu v nebytovom priestore prevádzky zubnej ambulancie v budove
Zdravotného strediska v Hrabušiciach.
Hlasovanie.
Za: H.Čujová DiS., Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál. M.Kacvinský, Ing.Hodák, Ing.I.Body,
M.Jendrál
K bodu č.28
Návrh na schválenie strategického dokumentu Obec Hrabušice - Nízkouhlíková stratégia 2030
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, tím odborníkov
z Národné centrum environmentálne n.o. vypracoval v rámci projektu Podpora nízkouhlíkových
stratégií (kód projektu v ITMS: 310041W308) na základe nenávratného finančného príspevku inovačnej
a energetickej agentúry, Ministerstva životného prostredia Slovenskej príspevku republiky
Nízkouhlíkovú stratégiu Obce Hrabušice – 2030.
Diskusia k bodu
Poslanec M. Kacvinský, na základe akého zákona je to potrebné mať
Poslanec, ZSO Ing.I.Body, máte to v dôvodovej správe, je to dôležitý strategický dokument, ktorý je
potrebný pri predkladaní projektov.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
strategický dokument Nízkouhlíková stratégia Obce Hrabušice – 2030.
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, Z.Galisová, E.Kroščenová, J.Jendrál, M.Jendrál
Zdržali sa: H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
K bodu č.29
Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrabušice na
roky 2021 – 2025
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, predkladá sa
strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Hrabušice na
roky 2021 – 2025, dokument ktorý nastavuje smer a priority rozvoja obce a zároveň slúži ako nástroj na
čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov.
Diskusia k bodu
Poslankyňa H.Čujová DiS– opraviť v pláne hosp. rozvoja, aby kontaktná osoba PaedDr.J.Skokanová
bola bez mena , ale bola kontaktná osoba len všeobecne starosta/ka/ obce, kde je napísané že bude ona
starostkou.
Poslanec M.Kacvinský, kedy prebehla anketa do plánu hospodárskeho rozvoja, nestotožňujem sa
s niektorými vecami, treba v obci robiť dôležitejšie veci, ak ho schválime, sú tam sumy záväzné, sú tam
dátumy z predchádzajúcich rokov kedy vraj bol ponúkaný do diskusie.
Kontrolór obce Ing.L.Budzák – strategický dokument je potrebný k dotáciám, podmienkou.
Poslanec J.Jendrál, dokument so 130 stranami bol poslaný neskoro, nemali ho poslanci čas naštudovať.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrabušice pre roky 2021 – 2025
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, Z.Galisová, M.Jendrál, E.Kroščenová
Zdržali sa : H.Čujová DiS., J.Jendrál, M.Kacvinský, Ing. P.Hodák
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č.30
Návrh na zmenu uznesenia č. 524/10/2021, podmienky obchodnej verejnej súťaže predaj rodinný
dom s. č. 237, hospodárska stavba, pivnica – sklad, pozemky v katastrálnom území Hrabušice,
obec Hrabušice
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, navrhuje sa
zmena uznesenia č. 524/10/2021, v časti podmienky obchodnej verejnej súťaže príloha 1, predaj
rodinného domu s.č. 237 na parc.č. 199, hospodárskej stavby, pivnice – skladu, pozemkov parc. č. KNC 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, v podmienkach
obchodnej verejnej súťaže príloha 1 uznesenia č. 524/10/2021 sa vypúšťa z textu text Minimálna kúpna
cena: 43. 500,00 €, pre rozšírenie okruhu záujemcov, ostane kritérium najvyššie ponúkaná cena.
Diskusia k bodu:
Poslanec Ing. P.Hodák, nerozumiem tomu prečo sa má vypustiť táto podmienka.
Poslanec J.Jendrál, je tam suma pod ktorú nechceme ísť.
Poslankyňa E.Kroščenová, na pozemok dom bol zobratý úver, treba predať aspoň za takú cenu, za ktorú
obec nehnuteľnosť zakúpila, aby sa zaplatil úver.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 524/10/2021 zo dňa 20.10.2021 v časti podmienky obchodnej verejnej súťaže
príloha 1 a to nasledovne:
v podmienkach obchodnej verejnej súťaže príloha 1 uznesenia č. 524/10/2021 sa z textu vypúšťa text
Minimálna kúpna cena: 43. 500,00 €
Hlasovanie
Za: nikto
Proti: H. Čujová DiS.
Zdržal sa: Ing. I.Body, J.Jendrál, M.Kacvinský, Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Galisová
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č.31
Návrh na schválenie nájmu obecného bytu, Ing. Eva Lukáčková, Poprad
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, na základe
žiadosti žiadateľky Ing. Eva Lukačková, s adresou mesto Poprad, zo 7.5.2020 sa predkladá návrh na
schválenie pridelenie voľného bytu č. 4, na I. poschodí nájomného domu na Gaštanovej ul. č.d. 547/16
v Hrabušiciach na pozemku parc. č. 855/15 zapísanom na LV č.1, katastrálne územie Hrabušice vo
výlučnom vlastníctve obce Hrabušice, ktorý je v užívaniaschopnom stave a teda je možné byt prenajať
hneď po schválení obecným zastupiteľstvom, keďže aktuálny nájom bol ukončený k 30.11. 2021, sú
tam osobné aj sociálne dôvody.
Diskusia k bodu
Poslankyňa Čujová DiS, neboli iné žiadosti len táto jedna?
Poslanec, ZSO Ing, Body, žiadosti obec eviduje, žiadosti ktoré boli v poradí nad touto osobou tak buď
z obce odišli, alebo bývanie si zabezpečili, žiadateľka je osoba z poradia.
Poslankyňa Čujová DiS, dávam poslanecký návrh aby sa schválilo zverejnenie oznamu že obec
Hrabušice oznamuje že je k dispozícii na prenájom voľný byt č. 4 a aby pán kontrolór skontroloval
žiadosti v zmysle podmienok prideľovania bytov.
Poslankyňa E.Kroščenová, nemám ju v láske, ona nedodržiava lehotu, ale keď odíde stavebná úradníčka
kto bude pracovať na stavebnom úrade, keď nebudeme mať stavbárku kto bude rozhodovať.
Poslanec M.Jendrál, o jednoizbový byt nebude až taký záujem, zvrhlo sa to na osobné veci
Poslanec M.Kacvinský, obec má VZN, či bolo postupované podľa podmienok, či obec má register
žiadosti, je viac záujemcov o tento byt, starostka prideľuje byt na základe odporúčania zastupiteľstva,
ja som nevidel žiadny register.
Poslanec J.Jendrál, nikto z nás nie je proti aby tam niekto išiel, ide o postup prideľovania bytu, nech sa
ide podľa VZN, nech sa zriadi komisia ktorá prehodnotí všetky žiadosti.
Poslankyňa H.Čujová DiS., vo VZN sa uvádza že sa majú uprednostniť hrabušičania, stavebná
úradníčka nie je prínosom pre obec.
Poslanec, ZSO Ing. I.Body, k tomu aby bolo VZN som prispel je ešte ako občan okolo roku 2016 a by
ma zaujímalo či sa poslanci zaujímali o plnenie podmienok osoby ktorá mala v prenájme byt doteraz
keď to bol futbalista a kuchár v jednej z reštaurácie poslanca.
Poslanec J.Jendrál, futbalista bol prínosom pre obec, tu nejaký zástupca starostky berie plat začo
Poslanec M.Jendrál, zvrhlo sa to na osobné veci, predtým dostala byt osoba lebo hrala futbal
reprezentovala, teraz by mala dostať byt stavebná úradníčka lebo robí pre obec, treba teraz zvážiť kto to
najviac potrebuje.
Poslankyňa Čujová DiS, Marián vybavoval si nejaké stavebné povolenie, pani Lukáčková nie je prínos
pre Hrabušice, ona šikanuje ľudí, nikde sa tak nešikanuje ako u nás.
Poslanec Ing. I.Body, to sú osobné invektívy poslankyne voči úradníčke stavebného úradu ktorá
požaduje zákonom stanovené náležitosti.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
pridelenie bytu č. 4, na I. poschodí nájomného domu na Gaštanovej ul. č.d. 547/16 v Hrabušiciach, na
pozemku parc. č. 855/15, zapísanom na LV č.1, katastrálne územie Hrabušice, vo výlučnom vlastníctve
obce Hrabušice do užívania žiadateľke Ing. Eva Lukáčková, Vodárenská 50, mesto Poprad, vrátane
uzavretia nájomnej zmluvy predmetom ktorej je nájom predmetného bytu na dobu určitú 3 rokov odo
dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.
Hlasovanie:
Za: Ing.I.Body, Z.Galisová,E. Kroščenová
Proti : H.Čujová DiS., M.Jendrál
Zdržali sa: M.Kacvinský, J.Jendrál, Ing.P.Hodák
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č.32
Návrh na udelenie odmien na návrh starostky obce podľa Štatútu obce Hrabušice, PaedDr. Štefan
Šimko, Mgr. Viera Keritová, Mgr. Jana Barillová
Zástupca starostky obce Ing. I.Body predniesol návrh, materiál bol doručený poslancom, na základe
Štatútu Obce Hrabušice § 33 Odmeny, Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z
obecných prostriedkov vecné dary a finančné odmeny aj iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za
aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce. Navrhuje sa finančná odmena
PaedDr. Štefan Šimkovi za celoživotnú pedagogickú prácu v školstve, za výchovu, vzdelávanie a rozvoj
talentu detí, vydávanie knižných publikácií, Mgr. Viere Keritovej za celoživotnú pedagogickú prácu
v školstve, za výchovu, vzdelávanie a rozvoj talentu detí, vedenie dramatických krúžkov, úspech so
žiakmi na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, Mgr. Jane Barillovej za celoživotnú pedagogickú
prácu v školstve, za výchovu, vzdelávanie a rozvoj talentu detí, vydávanie knižných publikácií
Diskusia k bodu:
Poslankyňa H.Čujová DiS., riešila som túto otázku aj s pani riaditeľkou aby mi dala nejaké odporúčania
na návrh obce, PaedDr. Š.Šimko odišiel zo školy, pani Keritovú vychválila a v zásade nemá nič ani proti
pani Barillovej, návrh obce je neskutočne vysoký, predložila návrh udelenie odmeny 500 € PaedDr.
Štefanovi Šimkovi, udelenie odmeny 500 € Mgr. Viere Keritovej, udelenie odmeny 500 €
Mgr. Jane Barillovej, udelenie odmeny 500 € PaedDr. Alena Rerková
Poslankyňa E.Kroščenová, vyradiť pani riaditeľku a doporučila doplniť pani učiteľku M. Barabasovú
o udelenie odmeny.
Poslanec, ZSO Ing. Imrich Body, podľa štatútu obce návrhy podáva starostka obce na odmenu je tam
spravidla starostka obce a nie poslanec.
Poslanec J.Jendrál, malo nám byť vysvetlené prečo začo toľko peňazí, malo byť pracovné stretnutie.
Kontrolór obce Ing. Budzák, ak tam je spravidla starostka obce mala by byť starostka obce stotožnená
s návrhom, poslanci majú tiež priestor na návrh ocenení.
Poslanec Ing. Hodák, treba odmeňovať ľudí, máme v obci šikovných ľudí, nech je pracovné stretnutie
a ľudí doplnili, je to poslanecký návrh aby sme to teraz neodsúhlasovali lebo dajme to do zápisnice.
Návrhovej komisii neboli predložené poslanecké návrhy.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
Na základe § 33 Štatútu Obce Hrabušice
a. udelenie odmeny 1 500 € PaedDr. Štefanovi Šimkovi
b. udelenie odmeny 1 500 € Mgr. Viere Keritovej
c. udelenie odmeny 1 500 € Mgr. Jane Barillovej
Hlasovanie:
za: Ing.I.Body

proti: H.Čujová DiS., J.Jendrál, M.Kacvinský, Ing.P.Hodák, E.Kroščenová, M.Jendrál, Z.Galisová
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu č.33
Rôzne
Poslanec J.Jendrál, nasnežilo, na niektorých úsekoch je ľad, včasnejšie robiť posyp ciest.
Poslanec M.Jendrál, zvolať stretnutie so zhotoviteľom osvetlenia, pozvať na stretnutie a vyhodnotiť
spotrebu el. energie, spôsob nastavenia svetiel.
Poslanec J.Jendrál- osloviť pána farára, zverejňovať omše a cirkevné akcie, zverejňovať na obecnej
stránke.
Poslankyňa H.Čujová DiS., prečo nemáme vianočnú výzdobu, minulý rok starostka s veľkou slávou
rozsvecovala a teraz nič.
Poslanec, ZSO Ing. Imrich Body, prioritne sa robil posyp kopcov a pokračuje sa aj v ďalších častiach
obce, oprávnené osoby ktoré zabezpečujú vianočnú výzdobu boli v zdravotnom režime ktorý
neumožňoval vykonávať tieto práce.
K bodu č.34
Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice ukončil zástupca starostky obce Imrich Body 12.35
hod.
Overovatelia zápisnice: Zuzana Galisová, Eva Kroščenová
Zapísala: A.Kapsdorferová
Zvukový záznam OZ zverejnený na www.hrabusice.sk

8.12.2021
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

