Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2020
Prítomní: Ing.I.Body, Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Ďalší prítomný – hlavný kontrolór obce Ing. Ľ.Budzák
K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce PaedDr. Jana Skokanová. Privítala prítomných a skonštatovala ,
že OZ je uznášania schopné, prítomných 9 poslancov.
K bodu č.2
Prezentácia poslancov
Prebehla prezentácia poslancov
K bodu č.3
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
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Otvorenie
Prezentácia poslancov
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
Komisie
4.01. Voľba návrhovej komisie
4.02. Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
Informácia z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Autocamping Podlesok s.r.o.
Správa hlavného kontrolóra obce Hrabušice o výsledkoch kontrol
Návrh na transfer finančných prostriedkov pre Rímskokatolícku cirkev na rekonštrukciu
zvonov sv. Vavrinca, farský úrad Hrabušice
Návrh na pokračovanie stavby chodníka pre peších cesty č. III/53614 Hrabušice
Návrh na schválenie zámeru nadstavby strechy materskej školy obce Hrabušice
Návrh na schválenie zámeru obstaranie a spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Hrabušice na roky 2021–2027
Návrh na údržbu časti obecných ciest a nákup rozmetača na traktor pre zimnú údržbu obce
Hrabušice
Informácia statický posudok budovy s.č. 101/66, parcela č.900/1 vo vlastníctve obce
Hrabušice, uznesenie Obecného zastupiteľstva Hrabušice č. 334/6/2020 zo dňa 17.6.2020
Návrh na schválenie zámeru búranie budovy vo vlastníctve obce Hrabušice, s.č. 250/12,
parcela č.257
Návrh na dodávku a montáž mreží na vonkajšie vchodové dvere, prívod vody, elektriny, vody
sanitárneho WC kontajnera na Podlesku v Hrabušiciach
Rozpočtové opatrenie
Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Hrabušice č. 333/6/2020 zo dňa
17.6.2020, zámer kúpy minibusu do sumy 7000 € pre potreby obce Hrabušice.
Informácia, návrh na vyradenie prebytočného majetku obce Hrabušice, tlakové nádoby, bojler
základná škola, pištole obce značky Glock, plynové kotle 10 bytová jednotka, okná 15 bytová
jednotka
Informácia o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Hrabušice, o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci, triedený zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu, o vypúšťaní odpadových vôd do kanalizácie obce Hrabušice o
poplatku za stočné v obci, stav nedoplatkov v obci
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21.

Informácia výrub drevín cintorín, zdravotné stredisko
Rôzne

K bodu č. 4
Komisie:
A/ 4.01 Voľba návrhovej komisie : Ing. Pavol Hodák, J.Jendrál
4 .02 Určenie overovateľov zápisnice : Z.Galisová, M.Jendrál
B/ Zapisovateľka: A.Kapsdorferová
Hlasovanie
Za: Ing.I.Body, Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
starostka obce- Doplnila bod č.10a
Havarijný stav kanalizačného potrubia v budove Základnej školy v Hrabušiciach
Za : Ing.I.Body, Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Starostka sa opýtala poslancov, či niekto chce doplniť body programu.
H.Čujová DiS. vypustiť bod č.9 – návrh na pokračovanie stavby chodníka pre peších III/53614
Hrabušice
za: H.Čujová DiS.,Ing.P.Hodák, J.Jendrál, M.Jendrál, Z.Jendrál,
proti: Ing. Body, M.Kacvinský
zdržali sa : Z.Galisová, E.Kroščenová
H.Čujová DiS. vypustiť bod č. 14- Návrh na schválenie zámeru búranie budovy vo vlastníctve obce
Hrabušice s.č. 250/12 parcela č. 257.
za: J.Jendrál, M.Kacvinsky, M.Jendrál, H.Čujová DiS., Ing.P.Hodák
proti : E. Kroščenová, Ing. I.Body
zdržal sa: Z.Jendrál, Z.Galisová
H.Čujová DiS. doplnenie bodu č. 22 – Žiadosť o odpredaj pozemku M. Kroščen s manželkou 713/6
o výmere 85 m2
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
H.Čujov DiS , doplnenie bodu č.23 - Žiadosť o odpredaj pozemku Ing. Patrik Fabini
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
H.Čujová DiS., doplnenie bodu č.24 Žiadosť o odkúpenie pozemku V. Hodák
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
H.Čujová DiS. ,doplnenie bodu č.25 Žiadosť Peter Lorko s manželkou o odkúpenie pozemku
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,

H.Čujová DiS., doplnenie bodu č. 26- Žiadosť občanov ul. Hviezdoslavova
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., Z.Galisová ,
M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body, E.Kroščenová
H.Čujová DiS. Doplnenie bodu č. 27- Kanalizácia na Podlesku.
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
H.Čujová DiS., Doplnenie bodu č. 28- Zanesené priekopy ul. Hlavná
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
H.Čujová DiS doplnenie bodu č. 29- Prístupová cesta na kapustnici
p. Kroščenová – doplniť v rôznom
Hlasovanie o programe ktorý visel na úradnej tabuli
Za: Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský, Ing.I.Body
J.Jendrál doplnenie bodu č.30 - Potvrdenie uznesenia 345/7/2020 zo zasadnutia OZ dňa 22.7.2020
o opatrovníkovi obce
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
J.Jendrál doplnenie bodu č. 31 -Doplnenie zásad odmeňovania poslancov
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
J.Jendrál doplnenie bodu č. 32 – Zverejňovanie všetkých obstarávaní na web. Stránke obce
Zverejňovanie všetkých obstarávaní na web.stránke obce
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Proti - Ing.I.Body,
Hlasovanie za celkový program po doplnení a vypustení bodov rokovania
Hlasovanie za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
Zdržal sa : - Ing.I.Body,
Starostka obce doporučila prejednať bod č. 10 a Havarijný stav kanalizačného potrubia v budove Základnej
školy v Hrabušiciach z dôvodu prítomnosti hostí a riad. školy.
Poslanci hlasovali o vystúpení riaditeľky školy. Za hlasovali všetci.
PaedDr.A.Rerková – informovala o havarijnom stave MŠ. Ideálnym riešením by bola výstavba novej
materskej škôlky. Fotodokumentácia bola doručená na Obecný úrad. Poslanci boli na obhliadke v budove.
Vysvetlila poslancom o dôležitosti vzdelávania v MŠ.
Ďalej oboznámila o havarijnom stave , škola požiadala aj ministerstvo o finančné prostriedky. Kanalizácia
je v havarijnom stave. Už 17.9. sa vyskytol prvý problém. Prevádzajú sa opravy kanalizačného potrubia.

Škola nemá investíciu na novú kanalizáciu. V koncepčnom zámere školy je zmienka o investícii nového
kanalizačného potrubia. Požiadala, aby sa dal koncepčný zámer do rozpočtu. Musí sa urobiť komplexná
rekonštrukciu. Rozpočet – orientačná suma 80.000 €.
Rozprava
H.Čujová DiS- požiadala o vysvetlenie o akú kanalizáciu ide, vonkajšiu, alebo vnútornú ?
Upchávajú sa vnútorné odtoky.
E.Kroščenová – vonkajší kanál je na dažďovú vodu.
Starostka obce - Obec s riaditeľstvom školy podá žiadosť na finančné prostriedky o opravu.
Prvú sumu musí zastupiteľstvo schváliť na havarijný stav a práce ktoré už boli prevedené.
M.Jendrál- sú technológie , aby prišiel odborník a kamerou zistil stav kanalizácie.
Hlavný kontrolór- doporučil aby sa určila výška
J.Jendrál- poslanecký návrh k preplateniu do výšky 10.000 €
Návrh na uznesenie 10a
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
Schvaľuje :Investíciu a súvisiace práce na nákup, opravu kanlizačného potrubia budovy Základnej školy
v Hrabušiciach z dôvodu upchávania, praskania kanalizačného potrubia a následnému zatekaniu
konštrukcií vo výške 10.000 €.Preplatenie len súčasných faktúr havarijného stavu v ZŠ Hrabušice.
Za: Ing.I.Body, Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský
K bodu č. 10

Návrh na schválenie zámeru nadstavby strechy materskej školy obce Hrabušice
Rozprava
J.Jendrál- fólia na streche kontajnerovej škôlky má životnosť 4 roky. Prídu skontrolovať fóliu či
nezateká strecha. Kontajnerová škôlka má životnosť cca 10 rokov. Nakúpia sa odvlhčovače.
Vyčlení sa investícia na opravu stropov a podlách. Nákup 2 odvlhčovačov.
M.Kacvinský- je treba odstrániť plesne v škôlke. Bardejovská firma zašle ponuku na opravy.
V škôlke sa vytvára kondenz a zráža sa voda. Najúčinnejšie je zakúpiť odvlhčovače.
Ing. I.Body – krátkodobé a dlhodobé riešenia . Návrh obce je zastrešenie MŠ. Ministerstvo sa
nevyjadrilo k žiadosti , ktorú obec požiadala ešte v januári 2020.
E. Kroščenová – presunúť deti do budovy školy. Na stretnutie pozvať aj zástupcu z úradu
splnomocnenca vlády.
starostka obce - Jedná sa o 75 detí . Sú rozdiely min. školstva a reg. úrad verejného zdravotníctva.
M.Jendrál – doporučil aby sa do podkrovia ZŠ umiestnili triedy MŠ.
J.Jendrál – doporučil , aby sa stretli poslanci s rodičmi na pracovnom stretnutí.
Ing.P. Hodák – umiestniť deti inde. Nesúhlasí, aby sa vybudovala strecha.
Ing. I.Body – Pred pol rokom bolo že poslanci nehlasovali o oprave strechy. Treba sa zamyslieť
o vývoji pandémie – a nezrušovať triedy.
Poslanci udelili slovo riaditeľke školy. Podkrovie je krásne a škola je plná.
H.Čujová DiS.- Prebehla anketa 63 hlasov bolo za zrušenie školského obvodu.
E.Kroščenová – Betlanovce by mohli v školskom obvode ostať.
Ing. P. Hodák- dal dotaz na riad. školy. Sú problémy medzi žiakmi Vydrníkom a Betlanovcami.
Poslanci sa zaviazali aj pomocou v MŠ.
Riad. školy- Pomohlo by sa výchovným problémom pri zrušení, ale finančne by škola bola na
tom horšie.
Poslanci udelili slovo p. Tardovej, ktorá sa opýtala poslancov kedy sa doriešia nedostatky v MŠ?

Poslanecký návrh p. Jendrála
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie – MŠ riešenie havarijného stavu vo výške 15.000 €, ktoré sa použijú na
nákup odvlhčovačov výkom min. 350m3/h, nákup aerosolu na ničenie plesne, úpravy podlahym
úprava stropov. OZ Splnomocňuje pani starostku obce Hrabušice na rokkovania s ministerstvom
školstva SR na zmenu školského obvodu Hrabušice . Vylúčiť Vydrník, Betlanovce.
Za: Ing. P.Hodák, M. Jendrál, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová,
Z.Galisová , M.Kacvinský

Zdržal sa hlasovania: Ing. I.Body
K bodu č.5

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Hrabušice
H.Čujová DiS. – vypracovanie znaleckých posudkov – neplní sa uznesenie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
hlasovanie : za všetci
Zo zasadnutia OZ odišiel poslanec M.Jendrál 10,15 hod.
K bodu č. 6

Informácia z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Autocamping Podlesok s.r.o.
starostka obce vyzvala p. Kacvinského k rozprave.
Informovala že aj v ATC platí zákon o obstarávaní. Nedodržiavalo sa v minulosti žiadosti
o preplácaní vyšších faktúr sa nedávali k schvaľovaniu štatutára.
Rozprava:
M.Kacvinský – prečo platí zákon o obstarávaní? Kde sú zverejnené obstarávania v minulosti?
Všetky zdroje sú verejné.
Vysvetlila starostka v minulosti obstarávanie neboli zverejnené. V minulosti boli pochybenia.
H.Čujová- DiS.- terajší konateľ odstraňoval zlé podmienky v ATC. Doporučila, aby sa dala
odmena 2.500 € konateľovi ATC .
Hlavný kontrolór obce – treba špecifikovať presne.
J.Jendrál – prekročené limity, dozornú radu p. Kacvinský informoval o prekročených položkách.
Ing. P.Hodák- upraviť zakladateľskú listinu. Zvýšiť limit nad 1.000 €.
M.Kacvinský – požiadal o úpravu a obmedzenie sa zrušilo. Stav na účte 104.117 € k banke
k 25.9.2020. Pokles oproti min. roka 11%. Nárast feratové sety o 50%. Informoval o stave v ATC.
Veľa storien ubytovaní bude hlavne českí a maďarskí turisti.
Ing. I. Body – doporučil, aby sa limit nerušil.
Ing. P.Hodák- investície sa dali do opráv v roku 2019, aby sa nestratili zákazníci.
Nebola urobená kolaudácia chatiek až v septembri, prišla spoločnosť o tržby.
H.Čujová DiS.– ozrejmila plnenie zmluvy.

Ing. Body – terajšie OZ naväzuje na predchádzajúce zastupiteľstvo. Konateľ musí rešpektovať
štatutára.
H.Čujová DiS. – starostka obce a ekonómka obce spreneverili finančné prostriedky.
navrh na uznesenie
OZ v Hrabušiciach schvaľuje mimoriadnu odmenu vo výške 2500 €, konateľovi ATC Podlesok
Marcelovi Kacvinskému za zodpovedné vedenie obecnej s.r.o za príkladný prístup ku verejným
záujmom a majetku obce v roku 2019.
za: H.Čujová DiS., Ing. P.Hodák, E.Kroščenová, J.Jendrál, Z.Jendrál
proti: Ing. I.Body
zdržali sa : Galisová, M.Kacvinský,
neprítomný : M.Jendrál
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o priebehu valného zhromaždenia a situácii v obchodnej spoločnosti Autocamping
Podlesok s.r.o.
za: Ing. P.Hodák, J.Jendrál, Z.Jendrál, H.Čujová DiS., E.Kroščenová, Z.Galisová , M.Kacvinský
zdržal sa Ing. I.Body
neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 7

Správa hlavného kontrolóra obce Hrabušice o výsledkoch kontrol
Hlavný kontrolór obce predniesol správu. Záverom odporúča Obecnému zastupiteľstvu
v Hrabušiciach zobrať na vedomie správu o vykonaných kontrolách.
OZ berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách.
za: Ing.I.Body, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, J.Jendrál, Z.Jendrál
zdržala sa : H.Čujová DiS.
neprítomný: M.Jendrál
K bodu č .8

Návrh na transfer finančných prostriedkov pre Rímskokatolícku cirkev na rekonštrukciu
zvonov sv. Vavrinca, farský úrad Hrabušice
starostka obce - na zvone Urban sa nesmie elektronicky zvoniť.
Informovala starostka obce – zvony sú už 2 mesiace nefunkčné. Na rekonštrukciu môže OZ
prispieť sumou 5.000 €. Odvodniť sa musí okolie kostola.
E.Kroščenová – nebude suma malá?
J.Jendrál- navrhol sumu 10.000 € na obec akcie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
informáciu o žiadosti správcu farnosti o združenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
zvonov a odvodnenie kostola, na kostole Sv. Vavrinca v Hrabušiciach, ale aj na odvodnenie kostola
schvaľuje
finančné prostriedky pre Rímskokatolícku cirkev na rekonštrukciu zvonov , a odvodnenie kostola
vo výške 10 000€.

Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 9

Návrh na pokračovanie stavby chodníka pre peších cesty č. III/53614 Hrabušice
zrušený bod programu
K bodu č. 11

Návrh na schválenie zámeru obstaranie a spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Hrabušice na roky 2021–2027
Informovala starostka obce – je nutné vypracovať Program hospodárskeho rozvoja na roky 2021-2027. Tento
program je potrebný pri predkladaní žiadostí obce z rôznych fondov .

H.Čujová DiS—doporučila aby Program bol vypracovaný zamestnancami.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
obstaranie, spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice na roky
2021–2027.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 12

Návrh na údržbu časti obecných ciest a nákup rozmetača na traktor pre zimnú údržbu obce
Hrabušice
Informovala starostka obce
H. Čujová DiS.– doporučila, aby sa z návrhu vyčiarkli ulice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
nákup rozmetača na traktor, údržbu komunikácií v obci v rozsahu opravy výtlkov asfaltom,
spevnenie a zhutnenia štrkom, údržbu odvodňovacích rigolov podľa potreby na komunikáciách
obce Hrabušice.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 13

Informácia statický posudok budovy s.č. 101/66, parcela č.900/1 vo vlastníctve obce
Hrabušice, uznesenie Obecného zastupiteľstva Hrabušice č. 334/6/2020 zo dňa 17.6.2020
Informovala starostka obce. Pri zachovaní uznesenia treba vyčleniť finančné prostriedky.
H.Čujová DiS. – zachovať uznesenie

Ing. I.Body – treba zachovať postup.
E.Kroščenová – kamene si môžu rozobrať ľudia, drevo treba vyhlásiť občanom.
J.Jendrál – doporučil, aby materiál z búračky zomlel a dal pod cesty. Hasiči nemajú výškové
práce?

H.Čujová DiS.- projekt na búracie práce na celú budovu. Keďže je statický posudok dať zbúrať
len strechu. Požiadať stavebný úrad.
Ing.I.Body – stavebný úrad by mal nariadiť strechu odstrániť.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
záver statického posudku budovy vo vlastníctve obce Hrabušice č.s. 101/66, p.č. 900/1,
vypracovaný Ing. Mgr. Markom, autorizovaným inžinierom pre statiku pozemných stavieb
s výsledkom:
 zvislé nosné konštrukcie – steny, základy, klenby nad prízemím nevykazujú známky
statických porúch
 krov je v súčasnosti v stave zrútenia, strecha musí byť zdemontovaná, zamedziť pohybu
nepovolaných osôb v podkroví a na poschodí
 objekt je možné zastrešiť dočasným krovom alebo trvalým krovom po zrealizovaní
stužujúceho železobetónového venca
schvaľuje
umiestnenie pracovníkov komunitného centra do časti Domu duchovenstva Hrabušice
žiada
starostku obce Hrabušice zabezpečiť spracovanie zmluvy o nájme časti priestorov na umiestnenie
pracovníkov komunitného centra s vlastníkom objektu Domu duchovenstva Hrabušice
Vypracovať projekt búracích prác a začať verejné obstarávanie na búracie práce. Doriešiť havarijný
stav strechy.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 14

Návrh na schválenie zámeru búranie budovy vo vlastníctve obce Hrabušice, s.č. 250/12,
parcela č.257
Vypustený bod programu

K bodu rokovania č. 15
Návrh na dodávku a montáž mreží na vonkajšie vchodové dvere, prívod vody, elektriny, vody
sanitárneho WC kontajnera na Podlesku v Hrabušiciach
Informovala starostka obce. Je vybudovaná studňa privedie sa elektrika k dočasnému sanitárnemu
WC na vlastnom pozemku. Je stavebné povolenie a investuje sa na obecnom pozemku.
Ing.P.Hodák- kontajner treba umiestniť správne. Doporučil , aby sa kontajner umiestnil na dolnom
parkovisku. Kontajner je uložený na zlom mieste.
J.Jendrál – doporučil ,aby sa najprv parkovali autá na hornom parkovisko.Je nutné zabezpečiť
mreže. Navrhol stretnutie poslancov na parkovisku.
starostka obce – zrealizovalo by sa aj osvetlenie. Výstavbu riešiť v zmysle stavebného povolenia na
vlastnom pozemku.
Z. Jendrál – treba aby bolo využitie kontajnera.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
nákup a práce na inštaláciu mreží na vonkajšie vchodové dvere do 1.000 €.

Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu rokovania č. 16
Rozpočtové opatrenie
H.Čujová DiS.- – prečo sa uvádza položka rezervný fond 167.000 € ?
J.Jendrál – položka údržba technických zariadení? Dal návrh označenia v roklinách.
starostka obce – Idú sa robiť nové stúpačky v počte 47 ks
Ing. P. Hodák – zvyšené výdavky na plyn až 70%. Vysvetlila ekonómka obce.
10.000 z rezervného fondu pre zvony
500 € značenie z rezervného fondu
15.000 pre škôlku z rezervného fondu
128.000 € na chodník pri ceste III.triedy - pokračovanie
Z.Jendrál –doporučil aby sa výstavba chodníka pokračovala.
starostka obce – musia byť obrubníky a chodníky pri výstavbe ul. Zimnej. Išla požiadavka na min.
dopravy, aby bola daná výnimka . Výstavba cesty by sa mala uskutočniť koncom októbra.
Ing.P.Hodák- okolie kostola, ul.Tomášovská, Hviezdoslavova v akom je to stave?
Vysvetlila starostka obce.
Ing. I.Body- obec peniaze má. Investícia na chodník neohrozí ostatné stavby.
H.Čujová DiS – doporučila, aby sa nepokračovalo vo výstavbe. Poslanecký návrh
za vypustenie výstavby chodníka
hlasovanie za: H.Čujová DiS., Ing.P. Hodák J.Jendrál
proti: Ing. I.Body, Z.Jendrál E.Kroščenová, Z.Galisová, M.Kacvinský
neprítomný: M.Jendrál
Pokračovanie chodníka ostalo v rozpočtových opatreniach.
J.Jendrál – doporučil odstavná plocha na Gaštanovej ulici poriešiť pri stavebnom povolení ul.
Obchodná.
bod 16 a/
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2020 podľa rozpočtového opatrenia
č.8/2020, príloha 1 po zapracovaní pripomienok.
Hlasovanie: Ing.I.Body, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, J.Jendrál,
Z.Jendrál
Zdržal sa: H.Čujová DiS,
Neprítomný: M.Jendrál
bod 16b/
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce Hrabušice v priebehu rozpočtového roka 2020 podľa rozpočtového opatrenia
č.9/2020, vykonanú starostkou obce Hrabušice, na základe poverenia Obecným zastupiteľstvom
obce Hrabušice, príloha 2

Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 17

Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Hrabušice č. 333/6/2020 zo dňa
17.6.2020, zámer kúpy minibusu do sumy 7000 € pre potreby obce Hrabušice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
ruší
uznesenie 333/6/2020 zo dňa 17.6.2020, zámer kúpy minibusu do sumy 7000 € pre potreby obce
Hrabušice.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál,
zdržal sa Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
K bodu č. 18

Informácia, návrh na vyradenie prebytočného majetku obce Hrabušice, tlakové nádoby,
bojler základná škola, pištole obce značky Glock, plynové kotle 10 bytová jednotka, okná 15
bytová jednotka
Bod č.19.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
schvaľuje
1. Vyradenie majetku obce Hrabušice, ktorý neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebovania,
nefunkčnosti, poškodenia, technického zastarania, v obstarávacej cene celkom 10 910,99 €
nasledovne:
 10 ks plynové kotle zn. Protherm – Rys 23 Bove
 10 ks chata Astra
 odberný stojan na vodu
 studňa pre IBV časť Weingrub
 hojdačky detské ihrisko
 6 ks kancelárske kreslo
 tlačiareň EPSON M1400
 Počítač HP Compq CQ2700-cc
 Tlačiareň k PC HP
 Fotoaparát Olympus
 PC kancelárska zostava II
 Tlačiareň HP Laser Jet
 Počítač Kancel. II + príslušenstvo
 Počítač IBM – Ciric s prisl.
 Počítač INTEL
 Router ZyXEL

2. Vyradenie majetku vo vlastníctve Obce Hrabušice v správe Základnej školy s materskou školou
Hrabušice, ktorý neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia,
technického zastarania, v obstarávacej cene 27 250,32 € nasledovne:
 budova II. Materskej školy, ulica Zimná 413
berie na vedomie
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom – vyradenie strelných zbraní a streliva
odpredajom
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
Bod 19
Informácia o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Hrabušice o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci , triedený zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu, o vypúšťaní odpadových
Informovala starostka
OZ berie na vedomie informáciu o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Hrabušice o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci , triedený zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu, o vypúšťaní odpadových

Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
Bod č. 20

Informácia výrub drevín cintorín, zdravotné stredisko
J.Jendrál – orezanie stromu pri kostole, 1 strom ihličňan zo školského dvora, stromy na cintoríne.
M. Kacvinský - akcia obce – rezbárska súťaž, hmotu využiť pre potreby obce, využiť štiepkovač.
2. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice
súhlasí
1. výrub drevín, 1 ks brezy pri zdravotnom stredisku na pozemku p.č.835/1 a 8 ks lipy veľkolistej
na cintoríne na pozemku obce Hrabušice p.č.825/1, 826/2, s orezaním listnatej dreviny a areáli
školy, s výrubom 1 ihličňana v areáli školy / ten krorý neslúži na vianočnú výzdobu /
2. žiada starostku obce o zabezpečenie súhlasu na výrub drevín v súlade so zákonom č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽV SR č.24/2003
3.Využiť drevnú hmotu z líp v prospech obce.
4.S orezaním listnatých drevín, výrub ihličňana v areály školy.
Hlasovanie: Ing.I.Body, H.Čujová DiS, Z.Galisová, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová,
J.Jendrál, Z.Jendrál
Neprítomný: M.Jendrál
Zo zasadnutia OZ Odišiel poslanec Z.Jendrál - o 13,00 hod.
Zo zasadnutia OZ Odišla poslankyňa Z.Galisová – o 13,08 hod.
Bod.21

Rôzne
Starostka informovala o potrebe rekonštrukcie priestorov obecného úradu, vytvorenie ešte jedného
WC. Ppresklenený priestor pred úradom využiť.
Návrh a štúdia do budúcna – pripraviť .

M. Kacvinsky – prepláca sa energia – veľký náklad a je zima v priestoroch ATC, potreba taktiež 1
WC.
Obec Hrabušice dá vypracovať štúdiu budova Obecného úradu a ATC Podlesok.
E. Kroščenová – požiadala, aby pracovníčka stav. úradu, dodržiavala 30 dňovú lehotu.
H.Čujová DiS.– stavebný úrad nedržiava termíny.
Ing. P.Hodák – doporučil vysporiadanie pozemkov na Weingrube s pánom Filinským.
Starostka obce – obec vstúpi do projektu na vysporiadanie pozemkov. Je problém s geodetom.
J.Jendrál- optický kábel, musí sa myslieť pri výstavbe chodníkov.
Pozrieť uznesenia o nájme pôdy.
Vystúpil občan p. Lorko -informoval o záujme odkúpenia obecného pozemku, aby výstup z garáže na
obecnú cestu.
bod.22,23,24,25
bod.22. Žiadosť Marek Kroščen
bod.23. Žiadosť o odpredaj pozemku Ing. Patrik Fabini
bod.24 Žiadosť o odkúpenie pozemku V. Hodák
bod.25 Žiadosť Peter Lorko s manželkou o odkúpenie pozemku
Presúvajú sa body na ďalšie zasadnutie OZ

OZ súhlasí s presunutím bodov 22, 23, 24, 25 na najbližšie zasadnutie OZ.
hlasovanie za : Ing. I.Body, H.Čujová DiS ,E.Kroščenová, Ing.P. Hodák, J. Jendrál, Kacvinský
H.Čujová DiS.- Doplnený bod č.26- Žiadosť občanov ul. Hviezdoslavova
Ing. Hodák- žijú tam ľudia, komunikáciu prichystať na urobenie novej cesty. Vyčleniť 10.000 €.
H. Čujová DiS.- je potrebné na komunikáciu urobiť projektovú dokumentáciu, navoziť štrk, pripraviť
financie na vypracovanie projektu, osvetlenie.
Ing.I. Body – údržba bola schválená, aj odstránenie výmoľov.
Starostka musí vstúpiť do jednania s Propopulom na mostík.
Ing.P. Hodák –predložil návrh na profilové nosníky na mostík . Dohodnúť jednanie.
Vytiahnúť most v lokalite Malé Poľo pri ráscestí – Ing.P.Hodák
Zvýšiť výšku zo 6000 € rekonštrukcia Pod Zelenú Horu na bude robená po posledný obytný rodinný dom.
Položka bude zvyšená na 10.000 €. Poškodený most – drevná hmota sa dá pre soc. rodiny.
Návrh na uznesenie
OZ schvaľuje
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na cestnú komunikáciu aj s verejným osvetlením pre
miestnu komunikáciu po zelenú Horu.
2. Naplánovanie výstavby cesty na rok 2021.
3. Spevniť povrch terejšieho stavu cesty navozením štrku a makadamu so zvalcovaním do výšky
10.000 e.
Hlasovanie : za Ing.I.Body, H. Čujová DiS, E.Kroščenová, Ing.P. Hodák, J. Jendrál, M.Kacvinský.
Neprítomní: M.Jendrál, Z.Jendrál, Z.Galisová
bod.27- Kanalizácia na Podlesku - doplnený bod programu H.Čujová DiS.
H.Čujová –DiS.- Vypracovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu na celom Podlesku
M.Kacvinský – sledovať výzvy z envirementálnych fondov.
starostka obce – Podlesok je v extraviláne, zistiť cenu za vypracovanie projektu kanalizácie Podlesku.
Predpokladá cca 20.000 €.
Návrh na uznesenie OZ schvaľuje
Vypracovanie štúdie na rozvod kanalizácie a ČOV v lokalite Podlesok .

Finančné prostriedky použiť z položky – rekonštrukcia chát na Podlesku.
Hlasovanie:
za: Ing.I. Body, H. Čujová DiS, E. Kroščenová, Ing. P.Hodák, J.Jendrál,,M. Kacvinský
Neprítomní: M.Jendrál, Z.Jendrál, Z.Galisová
Bod.č.28
Zanesené priekopy ul. Hlavná – doplnený bod programu H.Čujová DiS.
Upozorniť KSK aby sa vyčistili priekopy. Stratili sa priekopy.
Sstavebníci ju zasypali., preto vzniká problém záplav po prietržiach.
Návrh na uznesenie OZ odporúča
Vstúpiť do jednania starostky obce s KSK, so správou ciest ohľadom vyčistenia priekopy pri ceste III.
triedy od č. d. 189 po Mýto- ľavá strana.
Za : Ing.P. Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský, H.Čujová DiS, E.Kroščenová
nehlasoval – Ing. I.Body.
neprítomní: M.Jendrál, Z.Jendrál, Z.Galisová
bod.29
Prístupová cesta na kapustnici -doplnený bod programu H.Čujová DiS.
H.Čujová DiS. – priorita stavebnej komisie , vybudovanie geometrického plánu na kapustniciach. Začína
tam už výstavba, a doporučila, aby stredom bola vybudovaná cesta. Upozorniť stavebný úrad o ceste.
Návrh na uznesenie OZ prerokovalo a berie na vedomie
Situáciu na Kapustniciach.
Za : Ing.P. Hodák, J.Jendrál, M.Kacvinský, H.Čujová DiS, E.Kroščenová
nehlasoval – Ing. I.Body.
neprítomní: M.Jendrál, Z.Jendrál, Z.Galisová

bod.č.30
Potvrdenie uznesenia č. 345/7/2020 zo zasadnutia OZ dňa 22.7.2020- .Doplnený bod programu
J.Jendrál
Návrh na uznesenie OZ
Potvrdzuje uznesenie č. 345/7/2020 OZ obce Hrabušice , zo dňa 22.7.2020 k bodu č. 7 s názvom Odvolanie
a určenie nového opatrovníka obce v tomto znení
III. Ruší uznesenie č. 94/2/2019 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrabušice , zo dňa
21.2.2019.
IV. Schvaľuje poslankyňu Helenu Čujovú Dis. Ako nového zástupcu OZ pri zastupovaní na ORPZ v Spišskej
Novej Vsi vo veci trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s výstavbou záchytného
parkoviska na Podlesku, vedenú na odbore kriminálnej polície ORPZ
Sp. Nová Ves č. VS:ORP-759/2-VYS-SN-2018.
Hlasovanie:
Za:
: H.Čujová DiS , Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, J.Jendrál ,
Proti
: Ing. I.Body
Neprítomní: M.Jendrál , Z.Jendrál, Z.Galisová

bod č. 31
Názov bodu : Doplnenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice
a členov komisií, ktorí nie sú poslancami.

Hlavný kontrolór sa vyjadrí expost , nakoľko nemal materiály pred zasadnutím OZ.
Ing. I.Body – Obec nemala podklady.

Návrh na uznesenie OZ obce Hrabušice
Schvaľuje
Doplnenie zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hrabušice a členov komisií, ktorí
nie sú poslancami.
V článku II. Určenie výšky odmeny poslancov do bodu l doplniť odsek:
- Na návrh finančnej komisie obecného zastupiteľstva, poslanca alebo štatutára obce môžu byť
z rozpočtu poslancom obecného zastupiteľstva poskytnuté jednorázové odmeny v mesiaci
december príslušného kalendárneho roka. O výške odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Súčet všetkých odmien poslanca obecného
zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku presiahnúť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Hrabušice v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
V článku IV. Spoločné ustanovenia k článku II. A k článku III. Doplniť bod
3. Odmeny poslancom budú vyplácané z účtovnej položky
Odmeny a príspevky – poslancom OZ
Odmeny pre poslanca zastupujúceho starostu obce budú vyplácané z účtovnej položky
Odmeny a príspevky – zástupca starostu obce
Za:
: H.Čujová DiS , Ing.P.Hodák, M.Kacvinský, E.Kroščenová, J.Jendrál ,
Zdržal sa : Ing. I.Body
Neprítomní: M.Jendrál , Z.Jendrál, Z.Galisová

bod č. 32
Zverejňovanie VO na web. stránke obce – doplnený bod programu J.Jendrál
H.Čujová – doporučila, aby všetky verejné obstarávania boli zverejňované na web. stránke obce.
starostka obce – všetko sa nemôže zverejňovať, vysvetlila postupy obstarávaní.
Návrh na uznesenie
OZ ukladá obci Hrabušice
zverejňovť všetky obstarávania na obecnej www.stránke Hrabušice.
Hlasovanie za : J.Jendrál, H.Čujová DiS.
proti : E.Kroščenová
Zdržali sa : Ing.I.Body, Ing.P.Hodák, M.Kacvinský
neprítomní: : M.Jendrál , Z.Jendrál, Z.Galisová
Uznesenie nebolo prijaté.

V závere starostka obce poďakovala za účasť a OZ bolo ukončené o 14,47 hod.

overovatelia: M.Jendrál, Z.Galisová
zapísala : A.Kapsdorferová

PaedDr.Jana Skokanová
starostka obce

