OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HRACHOVO
Obec Hrachovo, Mieru 35

Zápisnica
Zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove
konaného dňa 18.06.2019

Obsahuje:
1. Prezenčnú listinu
2. Uznesenia
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ZÁPISNICA
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 18.06.2019 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,00 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
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov na projekt „ Garáž pre hasičské auto“
4. Rôzne
5. 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 4. mimoriadne
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 a bolo prijaté uznesenie č. 11/06/2019.
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 - Schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov z vlastných prostriedkov na projekt „ Garáž pre hasičské auto“
Hlavným bodom tohto zasadnutia bolo spolufinancovanie vo výške najmenej 5 %
z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov na projekt „ Garáž pre hasičské auto“.
Starosta oboznámil poslancov, že žiadosti treba podať do 1.7.2019, je vypracovaný rozpočet
na výstavbu garáže pri škole vedľa telocvične vo výške 52 000,- €, dotáciu je možné získať
vo výške 30 000,- €. Podotkol, že by sa zlikvidovali terajšie „budovy“ pri telocvični, ktoré
špatia okolie. Poslanci zvažovali či je pre obec v budúcnosti potrebná nová garáž, zároveň sa
zhodli, že dotáciu jednoznačne treba využiť. K predloženiu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: Ing Kochan, proti: 0. Bod programu bol schválený a bolo prijaté
uznesenie č. 13/06/2019.
Ing. Kochan uviedol, že podľa jeho názoru to nebude až tak využité, treba dosť veľa
vlastných prostriedkov investovať, za ktoré by sa mohlo riešiť niečo iné, nie je proti ale sa
zdržal hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo dalo za úlohu p. Ondrejovi Knechtovi, starostovi obce Hrachovo
zrealizovať výberové konanie na dodávku realizácie projektu „Garáž pre hasičské auto“.
T: do 31.7.2019
Z: v texte
Hlasovanie: za: 7 - (O. Vetrák, Ing. M. Badinka, JUDr. Z. Kederová, Ing. M. Kochan
Kochan, J. Lupták, I. Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 4 – Rôzne
Ing. Kochan informoval poslancov zo šetrenia Komisie verejného poriadku a životného
prostredia zo dňa 7. 6.2019. Zúčastnení: Ondrej Knechta, Ing. Tomáš Keder, Miroslav Valent.
Boli prešetrené nasledovné problémy:
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-

P. Janka Ľuptáková, bytom Železničná 21, podala sťažnosť na svojho suseda - p.
Stanislava Kišáka, že fóliovník menovaného (záhradníctva) je umiestnený priamo na
hranici pozemku, tesne pri plote a tým všetka dažďová voda zo stien fóliovníka steká a
zatápa jej pozemok. Pred bránou menovaného stojí všetka dažďová voda. Je tam
sústavne blato, bahnisko a keďže pred záhradníctvom je dosť veľká premávka, veľa
áut tam parkuje, sústavne sa to rozvlačuje po ceste. Komisia verejného poriadku
a životného prostredia na základe sťažnosti p. P. Ľuptákovej upozornila p. Kišáka na
predmetný problém. P. Kišák sa vyjadril, že okamžitá likvidácia fóliovníka by bola pre
neho veľmi nákladná, nakoľko tam má vysadené sadenice. Vysvetlil, že životnosť
fóliovníka je cca. 2-3 roky, prisľúbil, že po zbere úrody bude meniť fóliu a fóliovník
premiestni ďalej o jeden meter od plota. Zároveň poprosil susedku o strpenie
maximálne do konca roka. Starosta navrhol, aby sa vykopal rigol a tak sa zviedla
dažďová voda a ubezpečil p. Ľuptákovú, že Obec Hrachovo vykoná vyrovnanie
plochy makadámom pred bránou, za účelom zabránenia státia dažďových vôd.

-

P. Kamila Kolimárová, bytom Sama Vozára 212, podala sťažnosť na svojho suseda p. Berka,, bytom Sama Vozára 213, ohľadne zatekania dažďových vôd zo
susedného prístreška rodinného domu vo vlastníctve menovaného na stenu rodinného
domu p. Kolimárovej. P. Berko po upozornení komisie prisľúbil, že zabezpečí nápravu
a zoženie firmu na opravu strechy – prístreška

-

P. Peter Očenáš, bytom Osloboditeľov 248, podal sťažnosť na p. Barnislava Tiralu,,
bytom Osloboditeľov 238, ohľadne vpúšťanie močovky z chovu hovädzieho dobytka,
hlavne za daždivého počasia do verejného rigolu pri ceste, čím spôsobuje v okolí
neznesiteľný zápach, zabraňuje obyvateľom vetrať, otvárať okná. V čase šetrenia
menovaný nevypúšťal žiadnu močovku, ani zápach nebol, ale tento opakujúci sa
priestupok potvrdili aj okolití susedia. P. Tirala ukázal prítomným členom Komisii
verejného poriadku a životného prostredia žumpu na močovku z chovu hovädzieho
dobytka, aj čistiace nádrže, ktorými zabezpečuje čistenie, resp. riedenie močovky
vodou. Čím však dosahuje opačný efekt, ešte väčší zápach. Nepopieral, že následne
vypúšťa močovku do verejného rigolu pri ceste. Komisia verejného poriadku
a životného prostredia upozornila p. Tiralu, že zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať
obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, t.j. aj do verejného rigolu pri
ceste na ulici Osloboditeľov a tým znečisťovať životné prostredie, Zároveň ho
dôrazne vyzvala na dodržiavanie zákona, v opačnom prípade – v prípade opätovného
vypúšťania močovky do rigolu pri ceste, na ulici Osloboditeľov bude sťažnosť riešená
prostredníctvom Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
v Rimavskej Sobote. Pričom mu môže byť uložená pokuta za priestupok.

JUDr. Kederová pripomenula, že treba dať spätnú väzbu, informáciu dotknutím občanom
o priebehu šetrenia komisie.
Starosta predložil žiadosť ZŠ o zvýšenie príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
paušálne na každé dieťa ZŠ aj MŠ o päť centov, paušálne 3,- € na mesiac na dieťa. Dal
hlasovať za schválenie Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 3/2015 o stanovení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Hrachovo, ktorým sa dopĺňa čl. III. Podrobnosti o stanovení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Hrachovo o ods.
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5.) v zmysle § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku príspevku na režijné
náklady v školskej jedálni vo výške 3,00 € mesačne na jedného žiaka základnej školy a
materskej školy.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka,
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Zvýšenie príspevku bolo schválené a dodatok
k VZN bol prijatý.
Starosta predložil ponuky na renováciu podlahy v sále kultúrneho domu Hrachovo a to:
technológiou, ktorá je toho času, plávajúca podlaha a epoxidová. Celá plocha je cca 200 m2
v cene asi 45,00 €/m2. P. Vetrák vyzdvihol životnosť terajšej podlahy - vydržala 25 rokov.
Obecné zastupiteľstvo vybralo epoxidovú podlahu o čom dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 - (O. Vetrák, Ing. M. Badinka, JUDr. Z. Kederová, Ing. M. Kochan
Kochan, J. Lupták, I. Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0 Výber materiálu podlahy bol
schválený a bolo prijaté uznesenie.
Verejné obstarávanie na dodávateľa podlahy sa má uskutočniť v termíne do 31.7.2019
P. Škvarka navrhol na dvore MŠ orezať stromy, nakoľko sa už veľmi rozrástli. Starosta
odpovedal, že zatiaľ z MŠ nebola požiadavka na ich zrezanie, ale na jeseň sa to môže
zrealizovať.
Starosta informoval o zasadnutí MAS Malohont, že nám bolo schválený projekt
„rekonštrukcia objektu na podporu podnikania“ - Útisov dom /pizzéria/. Projekt na
rekonštrukciu je vypracovaný.
P. Škvarka sa pýtal: Ako pokračuje IBV? Starosta odpovedal: je vypracovaný rozpočet na
cestu. Ďalej upozornil na vyschnutý krušpán v parčíku - starosta povedal, že bude odstránený,
pravdepodobne bol napadnutý húsenicami.
P. Valentová a JUDr. Kederová upozornili, že je potrebné riešiť spôsob, akým budú
vykopávané hroby, pretože to môže byť v budúcnosti problém, lebo nebude mať kto kopať.
Podomové vykopávanie hrobového miesta sa ukončí, obec bude len ako sprostredkovateľ.
Ponúkne pozostalým možnosť využiť pohrebné služby troch firiem, kto bude chcieť vykopať
hrobové miesto sám, môže tak urobiť. Pripomienuli presklenie steny v domu smútku.
Obecné zastupiteľstvo uložilo za úlohu p. Ondrejovi Knechtovi, starostovi obce Hrachovo
vyžiadať ponuku od firmy MONTAG, s.r.o. na presklenie steny v Dome smútku v Hrachove.
T: do 31.7.2019
Z: v texte
Hlasovanie: Hlasovanie: za: 7 - (O. Vetrák, Ing. M. Badinka, JUDr. Z. Kederová, Ing.
M. Kochan Kochan, J. Lupták, I. Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 5. – 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 - Záver
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Ondrej Knechta
starosta obce
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Overovatelia zápisnice :
Ing. M. Badinka

_____________________

M. Škvarka

_____________________

Zapísala: K. Mareková
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