Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hrabušice
konaného dňa 15.októbra 2018
Prítomní: PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce
Poslanci: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Ďalší prítomní: Ing. Jozef Ondrečko,
K bodu č.1
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová
Privítala prítomných poslancov. Skonštatovala, že je prítomných 7 poslancov a OZ je uznášania
schopné.
K bodu č.2, 3
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce predložila návrh
Návrhová komisia: P. Dičák, M.Jendrál
Overovatelia zápisnice: Š.Fedák, Z.Jendrál
Zapisovateľka : Eva Lučivjanská
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 430/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 , zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
schvaľuje
Návrhovú komisiu: P. Dičák, M.Jendrál
Overovatelia zápisnice: Š.Fedák, Z.Jendrál
Zapisovateľka : Eva Lučivjanská
Za hlasovali : Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Rozpočtové opatrenia Obce Hrabušice č. 3,4,5/2018
6. ZŠ s MŠ – návrh na vydanie rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku.
7. Prejednanie protestu prokurátora Pd 163/18/8810-3
8. Zrušenie VZN obce Hrabušice o vylepovaní volebných plagátov
9. Chodník pre peších - informácia
10. Schválenie odmeny poslancov -ukončenie funkčného obdobia poslancov
11. Preplatenie dovolenky starostky obce
12. Rôzne
13. Slávnostný obed
Poslanec p. Jendrál navrhol doplniť bod programu
- Prejednanie uznesenia 358/11/2017
- Prejednanie VO na chodník
- Návrh na odvolanie kontrolóra obce
Taktiež doporučil do rôzneho aj poriešenie dotácie pre Pestovateľ a chovateľ.
Starostka obce zareagovala, že uznesenie a chodník sú zaradené v rokovaní OZ a dala hlasovať
o doplnení bodu programu Návrh na odvolanie kontrolóra bod 12a

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.431/10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p
Schvaľuje doplnenie bodu programu odvolanie kontrolóra obce.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, , V.Akšteiner, M.Jendrál, Š.Fedák,
Zdržali sa hlasovania: L.Suchý, P.Dičák
Ďalej
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č.432/10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p
Schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.10.2018.
Za hlasovali: Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
K bodu č.4
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedol kontrolór obce Ing. J. Ondrečko. Skonštatoval, že neboli uložené žiadne
ukladacie uznesenia..
Kontrolór skonštatoval, že upozornil obec na odstránenie administratívnych chýb na zverejnených
uzneseniach obce.
Starostka obce požiadala Obecné zastupiteľstvo o slovo a prečítala osobný list pre občana, ktorý chce
zverejniť.
K bodu č.5
Rozpočtové opatrenia obce č. 3,4,5/2018.
Informovala starostka obce. Materiály k rozpočtovým opatreniam mali poslanci k naštudovaniu.
Pripomienky nevzniesli.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 433/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenia Obce Hrabušice č. 3, 4,5/2018
Za hlasovali: Z.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Zdržal sa hlasovania : J.Jendrál
K bodu č.6
ZŠ s MŠ návrh na vydanie rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku.
Zoznam mali poslanci k naštudovaniu. Nevzniesli pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 434/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Vyradenie DHM vo výške 3.190,15 € a učebných pomôcok vo výške 827,12 € z majetku ZŠ s MŠ
Hrabušice, v zmysle zoznamu.
Za hlasovali : Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,

K bodu č.7
Prejednanie protestu prokurátora Pd 163/18/8810-3
Informovala starostka.. Materiál mali poslanci k naštudovaniu.
Poslanci nevzniesli pripomienky.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 435/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Berie na vedomie:
Protest prokurátora PD 163/18/8810-3 proti VZN obce Hrabušice o vylepovaní volebných plagátov.
Za hlasovali : Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
K bodu č. 8
Zrušenie VZN obce Hrabušice o vylepovaní volebných plagátov.
Starostka obce v zmysle doporučenia Okresnej prokuratúry doporučila zrušiť terajšie VZN
o vylepovaní plagátov.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 436/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Návrh VZN, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice o vylepovaní volebných
plagátov na území obce.
Za hlasovali : Z.Jendrál, J.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
K bodu č.9
Chodník pre peších – informácia
Starostka obce skonštatovala , že kontrolór obce zistil chybu s chybným dátumom, požiadala
kontrolóra o skontrolovanie úverového rámca. On následne navštívil banku a zistil následovné.
Kontrolór obce – Obec Hrabušice má 1 úver vo výške 484.500 € , z toho 250.tis. bol úver po
predchádzajúcom starostovi – tento sa začal splácať . Z tohto úverového rámca bol zobratý úver vo
výške 234 tis. € - na chodník od cintorína po kostol. V týchto dňoch je ½ úverového rámca splatená.
2 úver 150 tis. € bol zobratý na chodník II. Etapa od osobitnej školy po mostík cez potok. K 30.9.
2018 je splatené z tohto úveru 83.499,99 €.
3 úver vo výške 110.500 € bol čerpaný na nákup nehnuteľností. K 30.9.2018 bolo splatených 75.642 €.
Pri sčítaní úverov môže obec mať zadĺženie 60 % z príjmov z prechádzajúceho roka.
Bežné príjmy z roku 2017 – 2 353 768,53 € úvery má obec vo výške 421 193,77 € percentuálne je
obec v zadĺžení 17,61 %.
Starostka obce vysvetlila úverovú zmluvu . Verejné obstarávanie chodník pre peších bol ukončený
elektronickou aukciou. Víťaznou firmou je firma EUROVIA. Zákazka bola vyobstaraná vo výške 199
tis.€ bez DPH a s DPH výška 238 tis.€
Kontrolór obce skonštatoval, že pri vzatí úveru by obec bola zaťažená 28,23 %.
Jozef Jendrál – dal dotaz kde je uznesenie na schválenie verejného obstarávania na chodník, kto
schválil komisiu, kto splnomocnil starostku na verejné obstarávanie, prečo chodník nerobia naši
podnikatelia, prečo našim podnikateľom nebola ponúknutá zákazka výstavby?.
Starostka obce vysvetlila, že keď OZ dali súhlas na výstavbu , suma 250 tis. € bola schválená už
v rozpočte. Keď je to v schválenom rozpočte , tak postupy sú dané v rozpočte. Verejné obstarávanie sa
riešilo 3 mesiace, a mohli sa prihlásiť aj hrabušickí podnikatelia, ale nikto z hrabušíc sa v elektronickej
aukcii neprihlásil. Pani Pirožeková už 2 roky čaká na výstavbu chodníka a nemôže začať s výstavbou
plota. Elektronickú aukciu nemôže obec ovplyvniť.

Marian Jendrál – dal dotaz , ak by sa úver neschválil schválilo by to ďalšie OZ ?
Ladislav Suchý zareagoval – dva roky sa rieši výstavba chodníka , predsa odviedol sa kus práce
a doporučil výstavbu, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov. Dal taktiež otázku, prečo sa chodník
nebuduje až na Mýto ?
Starostka obce – bude to ďalšia zákazka, ak sa nové zastupiteľstvo rozhodne v pokračovaní výstavby
chodníka, tak to bude rozhodovať už nové zastupiteľstvo. Výstavba celého chodníka bude obec stáť
600 tis. €, a prvá etapa bude stáť 238 tis.€. Na túto prvú etapu je nutný úver.
Firmy z Hrabušíc sa mohli zapojiť do elektronickej súťaže. Firmy sa na verejné obstarávanie
neoslovujú, zákazka bola vyvesená vo vestníku. Doporučila, aby sa poslanci sami opýtali
hrabušických firiem prečo sa nezapojili do vyhlásenej výzvy.
Ukončila diskusiu k tomuto bodu a predložila návrh na zobratie úveru vo výške 250 tis. eur, ktorý
bude účelovo viazaný na výstavbu chodníka – 1 etapy.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 437/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
A/ Úver vo výške 250.000 €na chodník pre peších – 1.etapa.
B/ Štatutárku obce, aby podpísala úverovú zmluvu s bianco zmenkou na zabezpečenie predmetného
úveru.
Hlasovanie za : Z.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Zdržal sa hlasovania: J.Jendrál
Následne k tomuto bodu návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 438/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Poveruje
Starostku obce podpísať zmluvu o dielo č. 4909.8070092IKU s víťaznou firmou EUROVIA SK a.s.
Hlasovanie za : Z.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Proti: J.Jendrál
K bodu č.10
Schválenie odmeny poslancov- ukončenie funkčného obdobia poslancov.
Predseda finančnej komisie doporučil odmenu vo výške 500 € v čistom.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 439/10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Odmeny poslancov vo výške 500 € v čistom.
Hlasovanie za : Z.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Zdržal sa hlasovania: J.Jendrál
K bodu č. 11
Preplatenie dovolenky starostky obce
Informovala starostka obce, že k 15.10.2018 má ešte 21 dní nevyčerpanej dovolenky.
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č. 440/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Schvaľuje
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce za rok 2018.

Hlasovanie za : Z.Jendrál, L.Suchý, V.Akšteiner, M.Jendrál, P.Dičák, Š.Fedák,
Proti: J.Jendrál
K bodu č.12
Rôzne
Dotácia pre združenie Pestovateľ a chovateľ.
Informovala starostka obce Obec zakúpila kvetinovú výzdobu vo výške 416 € /kvety, kvetináče/.
Tieto posadili seniori. Seniori taktiež nedostali celú dotáciu.
Vystúpil p.Jakubec a vymenoval členov združenia. Predseda združenia vystúpil a informoval na čo
použili 200 € dotáciu.
Starostka obce požiadala predsedu združenia aby písomne doložili zoznam členov združenia
a informovala, že dotácie nie sú záväzné a tiež zúčtovanie dotácie nebolo transparentné . Preplatenie
obedov nemôže ísť z dotácie. Starostka si dohodne osobné stretnutie s podpredsedom združenia.
p. Jakubec hovoril o práci združenia, zhotovili lavičky, ale tieto neboli dobré. Polievali kvety.
Doporučil aby to robili obecné služby.
p. M.Jendrál dá zo svojej odmeny 200 € na činnosť združenia.
p.J.Jendrál pochválil činnosť združenia.
Uznesenie nebolo prijaté, starostka dohodne stretnutie s podpredsedom združenia.

K bodu č.12 a
Odvolanie kontrolóra obce Hrabušice.
Do 4.10.2018 na web. stránke bolo zverejnené uznesenie a 13.10 bolo uznesenie vymenené.
Starostka obce vysvetlila , v uzneseniach boli administratívne chyby tak sa museli odstrániť. Na
chyby upozornil kontrolór obce.
Poslanec J. Jendrál po vysvetlení dal návrh stiahnúť bod programu z rokovania.
Keďže v úvode bol prijatý bod rokovania na odvolania kontrolóra obce uznesením,
Návrhová komisia predložila návrh na Uznesenie č.441/10/2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Obce Hrabušice v súlade § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
Neschvaľuje
Odvolanie kontrolóra obce Hrabušice.
Hlasovanie za: V.Akšteiner, P.Dičák, L.Suchý, M.Jendrál, Z.Jendrál, R.Vall, Š.Fedák,
Zdržal sa hlasovania : J.Jendrál
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za prácu a pozvala prítomných poslancov na
slávnostný obed.
Zapísala : Eva Lučivjanská
Overovatelia zápisnice: Z.Jendrál
Š.Fedák
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

