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Z Á P I S N I C A 

 

Z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 24.01.2019 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,30 hod 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

 

 

P r í t o m n í   poslanci OZ:              podľa prezenčnej listiny 

N e p r í t o m n í   poslanci OZ:        

Ď a l š í   prítomný:                            podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROKOVANIE: 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrachovo (ďalej len OZ) otvoril starosta obce 

Ondrej Knechta (ďalej len starosta), ktorý privítal poslancov. Uviedol, že 2. zasadnutie bolo 

zvolené v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že 

z celkového počtu 7 poslancov je prítomných všetkých 7 poslancov,  obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu 

Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho doplnenie, 

resp. pozmenenie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, program zasadnutia bol 

jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing.Kochan, Lupták, Škvarka, 

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za zapisovateľku p. Marekovú  a za overovateľov zápisnice poslancov Ing. 

M. Badinku a M. Škvarku.  

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslankyne JUDr. Zuzanu Kederovú 

a Ivetu Valentovú. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli. 

Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan,  Lupták, Škvarka, 

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

K bodu č. 3 – Rôzne 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Hrachovo otvoril starosta obce Ondrej Knechta 

(ďalej len starosta), ktorý privítal poslancov. Starosta informoval poslancov, že k IVB sú 

vybavené povolenia týkajúce sa vodovodu, plynofikácie aj elektriky. 
P. Škvarka navrhol, že multifunkčné ihrisko by sa mohlo cez zimu zalievať a vytvoriť ľadovú 

plochu pre deti. Avšak p. Vetrák to nedoporučuje, pretože by sa tým mohla poškodiť plocha 

multifunkčného ihriska. 

P.Vetrák – predseda komisie výstavby a rozvoja  obce informoval poslancov, že p. O. Kurtík 

sa vzdal funkcie člena komisie a o prvom zasadnutí komisie z 15. Januára, na ktorom 

vypracovali prioritné zámery komisie na nasledujúce 4 roky: po 1. IBV – zabezpečiť inžinierske 

siete: elektriku, plyn, vodu a cestu, dom smútku -  oddelenie sklenenou stenou a schody, 

rekonštrukciu sály kultúrneho domu (maľovanie, podlahu)  a  rekonštrukciu toaliet,  je potrebné 

riešiť parkovisko pred obchodom Jednota. Starosta povedal, že by to chcel riešiť z prostriedkov 

MAS pod podmienkou dlhodobého prenájmu, pretože pozemok vlastní Jednota, avšak až po 

realizácii rekonštrukcie Utisovho domu, kde sa bude riešiť  aj prístavba, presklená terasa. 

P. Vetrák: ďalej je potrebné riešiť cestu do Domu smútku, keď aj nie tento rok, skúsi nájsť 

nejaké lacnejšie riešenie. Starosta pripomenul, že  nemôžeme tam veľa investovať, lebo cesta 

patrí Vodárenskej spoločnosti. P Vetrák ďalej povedal, že je potrebné zatepliť zdravotné 

stredisko a opraviť cesty. Starosta odpovedal, že postupne, ako budú výzvy, budeme podávať 

žiadosti. Ďalej pripomenul, že  je potrebné vymaľovať obecnú budovu na Svetlej – starosta – 

môže sa kúpiť farba a vymaľovať. 

Ing. Kochan Za Komisiu verejného poriadku a životného prostredia povedal, že si podelili ulice, 

ktoré budú sledovať, keď niečo tak sa stretnú a budú riešiť. 

P. Škvarka za Komisiu kultúry a športu vymenoval plánované akcie: konanie obecného plesu, 

akcie Biela stopa, navrhol urobiť slávnostnejšie stavanie mája, spojiť to aj s vystúpením, 



prípadne postaviť máj pred obecným úradom, bude vatra, deň matiek v lete futbal, diskotéka 

a rozlúčka s letom, úcta k starším.  

JUDr. Kederová navrhla aby komisie odovzdali písomnú koncepciu na nasledujúce 4 roky, že 

ktorá komisia má čo v pláne urobiť.  Starosta podotkol, že je potrebné určiť poradie dôležitosti.  

P. Vetrák upozornil na lavičky pri muštárni - môže dôjsť k úrazu. Starosta: na jar vyberieme 

spolu. 

P. Badinka sa opýtal, prečo fekálny vozidlo neťahá aj iným obciam? Starosta – je to majetok 

obce, bude sa šetriť pre potrebu našich občanov, nakoľko je už zastaralé. Túto službu sme 

poskytovali už 12 rokov a boli sme na tom stratoví. 

P. Badinka – je potrebné vymeniť označenie – tabuľu obce Svetlá – časť Hrachovo. Starosta – 

zabezpečím. 

Starosta pripomenul, že je potrebné riešiť problémy v školskej jedálni, ktoré súvisia 

s narastajúcim počtom stravníkov. Do konca apríla je tam zamestnaná p. Liptáková cez 

UPSVaR. Konflikty medzi zamestnankyňami školskej jedálne sa budú riešiť v prítomnosti 

všetkých zainteresovaných osôb. Čo sa týka kapacity škôlky - je postačujúca. 

P. Kederová navrhla viac prejaviť záujem obce o mladých aj o seniorov: slávnostné prijatie 

deviatakov, ako aj 18-ročných v sobášnej sieni, pozdrav-pohľadnice jubilantom na okrúhle 

výročia /50,60,70.../, ďalej navrhla doplniť harmonogram o hlavné body, ktoré sa budú 

prejednávať. 

 

K bodu č. 4 - Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a rokovanie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

         Ondrej Knechta 

           starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. M. Badinka                                                                              _____________________ 

 

M. Škvarka                                                                                      _____________________ 

 

 

Zapísala: K. Mareková 

 


