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Z Á P I S N I C A 

 

Z 5.  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 04.09.2019 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,00 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. Schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov     

z vlastných prostriedkov na projekt „ Rekonštrukcia materskej školy so zameraním na 

znižovanie energetickej náročnosti budovy“   

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. V úvode zasadnutia vyzval 

prítomných aby minútou ticha uctili pamiatku neb. p. Tolčka – bývalého stáleho hosťa 

zasadnutí OZ.  Uviedol, že 5. riadne 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. 18/09/2019. 

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. Kochana 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 „Rekonštrukcia materskej školy zo 

zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy“   
       Hlavným bodom tohto zasadnutia bolo spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % 

z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov na projekt „Rekonštrukcia materskej školy zo 

zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy“.  Starosta oboznámil poslancov, že 

z Environmentálneho fondu bola schválená dotácia vo výške 80 000,00 Eur na uvedený 

projekt. Žiadosť na tento projekt sme podali piaty krát od r. 2015. Za toto obdobie  na budove 

bola zrekonštruovaná časť strechy a vymenili sa aj niektoré okná. Rekonštrukcia  bude 

zameraná na zateplenie budovy, vykurovací systém, plynové zariadenie a vchodové dvere. 

Farba budovy nie je určená, teba vybrať.  V projekte nie je zahrnutá rekonštrukciu balkóna, 

lebo neovplyvňuje energetickú náročnosť budovy. Bola vyhlásená verejná súťaž a oslovených 

5 firiem. Prihlásili sa: 1. ABAKUS-Ing. J. Kisbenedek s cenovou ponukou 88 446,- Eur a 2. 

banet, s.r.o. s ponukou 102 000,- Eur. Zmluva bude uzatvorená s firmou ABAKUS. 

Z vlastných prostriedkov potrebujeme investovať 8 440,83 Eur. P. Škvarka sa opýtal, že do 

kedy sa má projekt uskutočniť. Starosta odpovedal: do konca novembra 2019 sa musí 

dokončiť. JUDr. Kederová navrhla  aby v zmluve bol uvedený termín ukončenia radšej škôr a 

osloviť odborný stavebný dozor. 

Za schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov   z vlastných 

prostriedkov na projekt „Rekonštrukcia materskej školy zo zameraním na znižovanie 

energetickej náročnosti budovy“ v sume 8 440,83 dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová,  Lupták, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: Ing Kochan, proti: 0. Bod programu bol jednohlasne schválený a bolo 

prijaté uznesenie. 
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K bodu č. 4 – Rôzne 

Starosta informoval poslancov, že na základe sťažnosti p. Kľačanovej na Okresný úrad B. 

Bystrica bol vykonaný štátny stavebný dohľad na stavbe – oplotenie a bazén vo vlastníctve p. 

Kurekovej. P. Kureková bola vyzvaná na odstránenie nedostatkov v súlade s § 102 ods.1 

stavebného zákona – zlegalizovanie stavby do 30.11.2019. 

Ďalej starosta informoval, že: 

- od 30.9.2019 do 6.10.2019 sa uskutoční rekonštrukcia sály kultúrneho domu. P. Valentová 

navrhla vymeniť, alebo zvolať brigádu a aspoň natrieť kryty na radiátoroch v sále KD. 

Poslanci sa zhodli na potrebe výmeny krytov radiátorov. 

-  o požiadavke MUDr. Dunaja na zabezpečenie upratovačky na zdravotnom stredisku. 

Starosta skonštatoval, že t. č. ani obecný úrad nemá upratovačku, chce to riešiť cez projekt 

ÚPSVaR, ktorý by sa mal začať v mesiacoch september, resp. október. Od septembra je 

v školskej jedálni takto zamestnaná p. Ľuptáková. 

- P. Vetrák, zastupoval starostu počas  jeho dovolenky a zabezpečil opravu cesty na Svetlú – 

vyplnili sa jamy. Navrhol p. Vetráka odmeniť, nakoľko ho roky vždy ochotne zastupoval bez 

finančnej kompenzácii.  

JUDr. Kederová podotkla, že aj cesta do cintorína je v hroznom stave a je potrebné rokovať 

s Vodárňami. P. Vetrák uviedol, že oprava cesty je finančne veľmi nákladná a nakoľko cesta 

je nižšie ako priekopy, dážď ju vymyje. Starosta odpovedal, že ak budú výzvy na budúci rok 

skúsime dať žiadosť. 

-  v rámci programu „Rozvoj vidieka“ MAS Malohont boli v 1. kole schválené prostriedky vo 

výške  90 tisíc Eur. Musíme podať žiadosť a uskutočniť aj výberové konania na Útisov dom. 

Predpokladaný termín: máj 2020.  

- prednosta OÚ preferuje do konca roka výmenu vodovodného potrubia. 

- k IBV je vypracovaná predbežná kalkulácia na cestu vo výške 20 tisíc Eur, ohľadom 

elektriny ešte nemáme vyjadrenie Elektrárne. Starosta povedal, že skôr pri IBV by uvítal 

odborný stavebný dozor.  JUDr. Kederová navrhla  p. Kolenkáša  a navrhla vypracovať 

harmonogram prác na IBV - ktoré práce a do kedy by sa mali uskutočniť. Vyzdvihla 

dôležitosť IBV z hľadiska rozvoja obce, skonštatovala že záujem je, a navrhla zabezpečiť 

prostriedky z úveru.  

P. Škvarka sa pýtal, či je už možnosť zakúpiť stavebný pozemok. Starosta odpovedal, zatiaľ 

nie sú inžinierske siete, nedá sa dovtedy nič robiť. 

JUDr. Kederová sa pýtala či bude mať obec do konca roka finančné prostriedky na cestu. 

Starosta ubezpečil že do konca roka budeme mať dosť prostriedkov. 

- na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD máme dve ponuky p. Vetrák – 22 tisíc € a p. 

Mitter – robota: 3500.- € a materiál 8 500,- €. Starosta by to najradšej nechal na ľudí 

z Hrachova, pomohlo by sa aj ľuďom. Oslovil aj F. Kubaliaka ak by bol ochotný na dohodu. 

Ešte chce osloviť aj iných. 

E. Kubaliaková taktiež navrhla vybaviť úver, aby sa to už pohlo. 

JUDr. Kederová poznamenala, že  by sa zišlo kúpiť 9 miestne auto, lebo aj auto reprezentuje 

obec a pomohlo by aj pri rôznych akciách (požiarníci). Starosta odpovedal, že terajšie auto 

nám ešte slúži, nové auto by malo byť stále využité, lebo stráca na hodnote. V prípade 

požiarných akcií radšej objedná autobus. 

- za riaditeľa školy bol znova schválený Mgr. R. Bálint s jeho robotou sú spokojní aj učitelia, 

každý rok niečo investuje,  na budove je vymenené 60 %  okien, kúpil nové stoly a stoličky, 

teraz chce rekonštruovať schodisko a vchodové dvere. 
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Ing. Badinka upozornil, že na Svetlej 

- okolo školy sa tvorí veľká kopa kompostu, konárov, pýtal sa či by sa dalo spraviť ihrisko na 

políčku. Starosta odpovedal, že konáre prídu popáliť, navrhol aby p. Badinka kompost 

vyviezol na pole, pripravil pôdu a zasial trávu na ihrisko. Vynaložené náklady sa mu uhradia. 

- mohol by sa zasadiť strom na zastávke, aby bol chládok. Starosta: musí zistiť stanovisko, 

lebo je to križovatka. 

- lavička na križovatke je zničená, váľa sa plot, treba ho odstrániť a treba opraviť studňu. 

Starosta: dohodne s F. Kubaliakom. 

- nesvieti pouličné svetlo. Starosta: pouličné svetlá prídu opraviť na budúci týždeň, poškodili 

sa úderom blesku.  

 

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 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. M. Badinka                                                                              _____________________ 

 

Ing. M. Kochan                                                                               _____________________ 

 

 

Zapísala: K. Mareková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


