OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HRACHOVO
Obec Hrachovo, Mieru 35

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove
konaného dňa 26.04.2019

Obsahuje:
1. Prezenčnú listinu
2. Uznesenia
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ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 26.04.2019 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17.30 hod
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

P r í t o m n í poslanci OZ:
N e p r í t o m n í poslanci OZ:
Ď a l š í prítomný:

podľa prezenčnej listiny
Matej Škvarka
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Hrachovo za rok
2018
Schválenie Záverečného účtu obce Hrachovo za rok 2018
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Hrachovo k 31.12.2018
Rôzne
Záver
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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 3. 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 6 poslancov, 1 neprítomný M. Škvarka
ospravedlnený, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať.
Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho
doplnenie, resp. pozmenenie. JUDr. Kederová navrhla vsunúť za 6. bod programu
zasadnutia „Delegovanie člena do školskej rady“. Zmenený program zasadnutia bol
jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, 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 Ing. M. Kochana.
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslankyne JUDr. Zuzanu
Kederovú a Ivetu Valentovú.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce
Hrachovo za rok
2018
Starosta odovzdal slovo kontrolórke: Ing. Fabovej, ktorá predniesla nasledovné
stanovisko: záverečný účet bol zverejnený 3.4.2019, podmienka povinného zverejnenia bola
splnená. Rozpočet bol schválený vo výške 863 tis. €, po úprave 1057 tis. €, plnenie príjmov
bolo na 98 % a výdavky na 96 % splnené, výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 20
669 €, ktoré sa budú musieť očistiť o nevyčerpané štátny prostriedky školy - na okná,
prepravu žiakov, školské stravovanie. Škola má možnosť zo zákona tieto prostriedky
vyčerpať do konca marca. Celkové bežné príjmy boli 1 038 tis. €, z toho na prenesené
kompetencie, hlavne na školu boli poskytnuté dotácie 450 tis. €. Kapitálové prostriedky boli
vo výške 97 tis. €, a to z Environfondu 40 tis. €, z MF 27 tis. €, z MV SR 30 tis. €.Výdavky
boli väčšinou na školu a obec, a to: na prevádzku, energie, likvidácia odpadu, športové
a kultúrne podujatia. Z kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcia
školy, úpravu vodného toku, technické zhodnotenie požiarnej zbrojnice. Škola nakúpila z
sporák, smažiacu platňu a kamerový systém. Veľmi pozitívne hodnotila, že obec nemá
žiadny úver. Zostatok rezervného fondu je 43 899,- €. Dotácie boli poskytnuté 5. subjektom
vo výške 5 300 €, ktoré boli aj zúčtované. Boli splnené všetky podmienky, poskytnutia
finančných prostriedkov. Odporučila zastupiteľstvu aj finančnej komisii schváliť záverečný
účet tak, ako bol predložený.
K bodu č. 4 - Schválenie Záverečného účtu obce Hrachovo za rok 2018
Valentová uviedla, že záverečný účet je veľmi dobre pripravený, všetko sa financovalo
vlastných príjmov a vydvihla, že obec nemá žiadny úver.
Starosta vysvetlil, že financovanie projektov napr. úprava potoku sa musí najskôr zrealizovať,
zaplatiť, vyúčtovať a iba potom dostaneme prostriedky. Skonštatoval, že sme nemuseli brať
ani preklenovací úver.
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JUDr. Kederová pochválila vypracovanie záverečného účetu. Vyzdvihla, že obec nemá
pohľadávky, záväzky iba v lehote splatnosti 30 800, 100 %-né plnenie daňových povinností.
Finančná komisia odporučila schváliť záverečný účet.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ako aj
stanovisko finančnej komisie, schválilo záverečný účet Obce Hrachovo za rok 2018 so
schodkom rozpočtového hospodárenia vo výške 14 753.- € bez výhrad a schválilo použitie
rezervného fondu na vykrytie schodku .
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 5 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Hrachovo
k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
Obce Hrachovo k 31.12.2018
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 6 - Delegovanie člena do škorskej rady
Starosta navrhol za člena do Rady školy miesto p. Kubaliakovej poslanca Ing. M. Kochana.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 7 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo za rok 2018 a plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Kontrolórka Ing. Fabová predniesla správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo za
rok 2018 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 a schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 8. – Návrh na uznesenie
Valentová prečílala návrh uznesenia zo zasadnutia OU, k návrhu neboli pripomienky.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 9 - Rôzne
Starosta informoval poslancov
- že malo byť výjazdové zasadnutie vlády v Jesenskom alebo na Hrachove, komisia sa
rozhodla že z bezpečnostných dôvodov bude v Jesenskom. Dostali sme na
protipovodňovú ochranu 20 000,- €, ktoré použijeme na rozšírenie cesty do škôlky a
prekrytie potoku.
- je vypracovaný projekt na zateplenie škôlky,
- bol vypracovaný rozpočet vo výške 20 tis. € na rekonštrukciu WC na prízemí
kultúrneho domu
- je pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu Útisovho domu. Mali by sme
dostať okolo 70 tis. € z MAS Malohont so spolufinancovanie vo výške 5 %.
Do diskusie sa zapojili:
JUDr. Kederová navrhla, či by sa dalo naprojektovať viac ženských toaliet.
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- bola voľba Vodárenskej spoločnosti, boli navrhnutí p. starosta, Ing. Jána Lichanec a
nová primátorka z Tisovca, starosta sa vzdal v prospech Lichanca.
- žiadosť o pridelenie školského bytu podala p. Janoštiaková - zamestnankyňa školy
/pracuje v družine/, je potrebné osloviť doterajšiu nájomkyňu. z ÚPSVaR bude možné
zamestnať od augusta jedného zamestnanca do školy
JUDr. Kederová sa spýtala:
- na dotáciu pre NO Seniorka a na odmeny za kultúrny služby mimo pracovného pomeru.
Starosta odpovedal, že to bol príspevok na mzdu zamestnanca za opatrovanie p. Balga
cez túto NO.
- na odmeny za kultúrny služby mimo pracovného pomeru odpovedala Ing. Vývleková sú
to odmeny SPOZ-u
Ing. Badinka:
- sa na základe pripomienky p. Kapcovej sa pýtal, či by sa nedal umiestniť na týždeň
kontajner na Svetlej, p. starosta odpovedal, že my sme všetky smeti odviezli, okrem
pneumatík na nákl. vozidlá. Presunieme na týždeň kontajner.
- cesta či by sa nedalo aspoň zastriekať, sú tam strašné kamene.
- aby sa namontovala neonka ku škole.
JUDr. Kederová sa informovala o podlahe v sále, treba rozhodnúť čo najskorej. Starosta
zoženie ponuky na dlažbu, parkety – stavebná komisia vyberie do mája a rozhodne
zastupiteľstvo.
Ing. Kochan:
- mostík pri Pupalovcoch, naložiť rúru a zasypať, iba jedna strana by sa musela šalovať,
betonovať, starosta súhlasil,
- stavanie mája – zabezpečia s Ing. Badinkom dovoz, starosta navrhoval stavanie
s Marošom, nakúpi stušky
Vetrák:
- v máji opraviť, zaliať aspoň tie najväčšie jamy na cestách, najhoršie sú Hradná
a Svetlá
JUDr. Kederová odovzdala plán - zameranie činnosti komisie školstva, mládeže, sociálnych
vecí a rodiny na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.
K bodu č.9 Záver
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Ondrej Knechta
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Ing. M. Badinka

_____________________

Ing. M. Kochana

_____________________

Zapísala: K. Mareková
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