Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hrabušice
konaného dňa 15.júna 2018
Prítomní: PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce
Poslanci: V.Akšteiner, P.Dičák, L. Suchý, R.Vall, Š.Fedák
Neprítomný: J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Jendrál, PhDr.M.Barabásová
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Ondrečko
Program
l. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Ul. Zimná - informácia
6. Záverečný účet obce Hrabušice
7. Záverečný účet ZŠ s MŠ Hrabušice
8. ATC Podlesok – výročná správa
9. Schválenie úväzku starostu a schválenie počtu poslancov na nové volebné obdobie.
10. Jaromír Michalec, žiadosť o odpredaj pozemku.
11. JUDr. Viktor Novýsedlák, žiadosť o zmenu územného plánu .
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č.1
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie otvorila PaedDr. Skokanová starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 poslancov a OZ je uznášania schopné.
Okrem bodu 10 a 11, nakoľko sa jedná o obecný majetok.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 420/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Návrh programu zasadnutia OZ.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall
K bodu č.2, 3
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: P. Dičák, Š.Fedák
Zapisovateľka : Alena Kapsdorferová
Overovatelia zápisnice: V. Akšteiner, L. Suchý
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 421/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje

Návrhová komisia: P. Dičák, Š.Fedák
Overovatelia zápisnice: V. Akšteiner, L. Suchý
Zapisovateľka : Alena Kapsdorferová
Za návrh hlasovali : V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall
K bodu č.4
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol kontrolór obce Ing. J. Ondrečko.
Uznesenie 413/5/2018 - k príprave rozpočtu na obecnú cestu k domu rodiny Bjalončíkovej – vysvetlil
p. Akšteiner - predseda stavebnej komisie, skonštatoval že je potrebné cca 25 ton materiálu.
Uznesenie 416/5/2018 k prevereniu stavebnej komisie na výstavbu 16 chatiek v ATC Podlesokstavebné a kolaudačné rozhodnutie vydal stavebný úrad Smižany.
Uznesenie 417/5/2018 – finančné vyplatenie výstavby chatiek – podal vysvetlenie p. P.Dičákpredseda fin . komisie , celková suma výstavby 243.515,35 €, splatené k 10.6.2018 170.709 € ostáva
splatiť 72806,35 €. Starostka obce ubezpečila prítomných poslancov, že do konca volebného obdobia
zostatok bude splatený.
K bodu č.5
Ul. Zimná - informácia
Starostka obce informovala prítomných s potrebou vypracovania výzvy pre duplicitných majiteľov
pozemkov pod ul. Zimnou.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 422/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Vo veci duplicity vlastníctva k pozemkom parcela reg. „C“ KN č. 831/94, parcela reg. „C“ KN č.
831/130 a parcela reg. „C“ KN č. 831/131, k.ú. Hrabušice, zapísaných v prospech obce na LV č. 1,
vypracovanie a odoslanie výzvy druhému vlastníkovi – Antonovi Grigliakovi s manželkou Evou
Grigliakovou – na uznanie vlastníckeho práva obce k týmto pozemkom a na uzatvorenie písomnej
dohody o uznaní vlastníckeho práva v prospech obce k týmto pozemkom.
Za hlasovali : V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall
K bodu č. 6
Záverečný účet obce Hrabušice.
Záverečný účet obce bol vyvesený na úradnej tabuli k pripomienkovaniu. Neboli vznesené
pripomienky. Pripomienky nevzniesli ani prítomní poslanci.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 423/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Záverečný účet obce Hrabušice za rok 2017.
Za hlasovali : V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall

K bodu č.7
Záverečný účet ZŠ s MŠ Hrabušice.
Záverečný účet ZŠ s MŠ bol vyvesený na úradnej tabuli a neboli vznesené pripomienky občanov.
Pripomienky nemali ani prítomní poslanci.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 424/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Záverečný účet ZŠ s MŠ Hrabušice za rok 2017.
Za hlasovali : V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall
K bodu č.8
ATC Podlesok – výročná správa.
Výročnú správu ATC Podlesok za rok 2017 mali poslanci k preštudovaniu . Nevzniesli žiadne
pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 425/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Berie na vedomie:
Výročnú správu ATC Podlesok za rok 2017.
Za hlasovali : V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall
K bodu č.9
Schválenie úväzku starostu a schválenie počtu poslancov na nové volebné obdobie.
Informovala starostka obce, že v novembri 2018 sú vyhlásené komunálne voľby. V rámci
harmonogramu príprav musí byť schválený volebný obvod, rozsah funkcie starostu na nové volebné
obdobie, úväzok starostu a počet poslancov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 426/6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Určuje:
V súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z i o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje volebné obvody pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018- 2022 , a to: 1 volebný obvod.
Schvaľuje
a/ rozsah funkcie starostu obce Hrabušice – 100% úväzok pre volebné obdobie 2018-2022 v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods.4 písm. i
b/ 9 poslancov ako počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice pre volebné obdobie
2018-2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 odst. 3
Za hlasovali : V.Akšteiner, P. Dičák, Š.Fedák, L. Suchý, R.Vall

Bod rokovania č. 10 a bod č. 11 neboli prejednávané.
K bodu 12
Rôzne
V rôznom vystúpil občan p. Gavlák, ktorý podal žiadosť o kúpu parcely pred svojim domom, ktorá je
vo vlastníctve obce. Skonštatoval, že v minulosti tento pozemok bol v jeho vlastníctve a odpredal ho
obci. V súčasnosti má záujem o spätnú kúpu.
Pán Gavlák bol upozornený, že prechod k potoku ako aj lávka cez potok musia byť zachované.
Starostka obce PaedDr. Skokanová v závere poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Overovatelia zápisnice: L. Suchý
V. Akšteiner
zapísala : Kapsdorferová

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

