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Z Á P I S N I C A 

 

Zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 12.12.2019 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. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie návrhu rozpočtu na obdobie 2020 - 2022 

5. Schválenie  VZN  č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o   

určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrachovo.  

6. Schválenie VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a 

školských zariadení zriadených na území obce Hrachovo. 

7. Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2019 o podmien -

kach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

8. Rôzne 

9. 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 7. 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. JUDr. Kederová poznamenala, že bolo vhodné zahrnúť 

do harmonogramu zasadnutia OZ čo vieme dopredu, že sa bude prejednávať, napr. plán 

kontrolnej činnosti, atď., aby sa na nič nezabudlo, môže to aj pripraviť. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.  Program zasadnutia bol jednohlasne schválený 

a bolo prijaté uznesenie č. 25/12/2019. 

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za zapisovateľku p. Katarínu Marekovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Mateja Škvarku a Ing. Miroslava Badinku.  

 

K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
        Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov 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. 4 - Schválenie návrhu rozpočtu na obdobie 2020 - 2022 
        Predsedkyňa finančnej komisie p. Valentová povedala, že rozpočet je vyrovnaný a  nemá 

čo vytknúť. Kontrolórka - Ing. Fabová predniesla svoje stanovisko: rozpočet je vyrovnaný. Je 

vyšší oproti minulému roku  o 10,7% najmä v oblasti transferov na prenesené kompetencie, 

čo je zo zákona 10%-né navýšenie platov zamestnancov školy, matrikára, a dotácie na obedy 

v školskej jedálne. Obec na r.2019 neplánuje navýšiť ani miestne dane ani poplatky za 

komunálny odpad. Dotácie za podielové dane sú dosť opatrne riešené, čo veľmi dobe lebo štát 

počíta zvýšenie len okolo 3 %. Nedaňové príjmy sú plánované vo výške 17 220 € a sú vyššie 

oproti r. 2019. Granty sú vo výške 558 tis. o 99 tis. viac ako vlani, je to z dôvodu toho zákona 

o zvýšenia platov. Kapitálové príjmy nie sú plánované. Škola -  je navýšenie v zmysle novely 

zákona na potraviny školskej jedálne. Finančné príjmové operácie sú vo výške 20 tis. a to je 

prekrytie rigolov. Príjmy celkom sú 1036454,00 € /bez podielových daní/. Výdavky sú 

navýšené o zhruba o 20 tis. €, z dôvodu 10 % zvýšenia platov a výdavkov školskej jedálne, 

údržba budovy ZŠ 8500,00 €. Kapitálové výdavky - na projektovú dokumentáciu 5 tis.€ 

a prekrytie rigolov 22 500,00 €, finančné operácie žiadne. Kontrolórka skonštatovala, že 

návrh rozpočtu bol zverejnený a zostavený je prehľadne, podľa zákona a odporučila  rozpočet 

schváliť.  

Starosta informoval, že ZŠ má 10 tis. Eur na hlavný vchod, vchodové hliníkové dvere, a na 

opravu proti požiarneho schodištia. Obec má v rozpočte zahrnuté prostriedky na opravu 

sociálnych zariadení na prízemí v MŠ, aj na sociálne zariadenia v kultúrnom dome. 

Rekonštrukčné práce v KD vykonáva  P. Kubaliak na projekt cez ÚPSVaR. Ak schvália 

projekt na rekonštrukciu Ultisovho domu, budeme mať výdavky na prístavbu, lebo to nie je 
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oprávnený náklad. Na zateplenie MŠ sme dostali 80 tis Eur, spolufinancovali sme 8 800,00 

Eur okrem balkóna, ktoré sa nestihlo urobiť z dôvodu nepriaznivého počasia. Vymenilo sa 

kúrenie, sú tam dve nové kondenzačné pece, zateplila sa strecha na kotolni a na garáži, 

obvodové múry sa zateplili, vymenili sa 4 hliníkové dvere a vymenili sa všetky okná, ktoré 

ešte neboli vymenené. Prebehla finančná kontrola z Environmentálneho fondu, bol tam 

nesúlad, že sme neotvorili zvlášť účet.  

P. Kederová poznamenala, že v kapitálových výdavkoch chýba IBV. Starosta odpovedal, že 

rozpočet bol navrhnutý bez podielových daní, kde sme dostali o 20 tis. viac z toho budú 

prostriedky. P Kederová povedala, že ani nejde o presuny prostriedkov, ale aby sme sa už  

pohli s IBV, či máme spočítané čo nás to ešte bude stáť. Treba to už dokončiť aj keby sme 

mali zobrať úver. Starosta povedal, že obaja navrhovaní odmietli stavebný dozor, preto 

oslovil p. Karola Kováča z R. Soboty, ktorý prisľúbil, že v januári príde a vypíšeme súťaž aj 

bude dozorovať. P. Kederová pripomenula opravu cesty do cintorína a že iné pripomienky 

k rozpočtu nemá. Starosta odpovedal, že tam je problém, že je vlastníkom vodárenská 

spoločnosť, už oslovil starostu z Orávky, ktorý je v dozornej rade a prisľúbil, že to dá do 

plánu. V januári sa bude starosta informovať. Starosta dal za schválenie návrhu rozpočtu 

hlasovať  

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Rozpočet bol jednohlasne schválený a bolo 

prijaté uznesenie. 

  

K bodu č. 5. - Schválenie  VZN  č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu do základnej 

školy a o   určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo.  

      Návrh VZN č. 2/2019 bol zverejnený dňa 27.11.2019, neboli k nemu žiadne pripomienky, 

preto starosta dal hlasovať za jeho prijatie. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Jednohlasne schválené a prijaté uznesenie. 

 

K bodu č. 6. - Schválenie VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hrachovo.  

       Návrh VZN č. 3/2019 bol zverejnený dňa 27.11.2019. Starosta informoval, že podľa 

zákona na originálne kompetencie máme prispievať vo výške 40 % na jedno dieťa je to 

2 506,00 €. Neboli  žiadne pripomienky, preto starosta dal hlasovať za jeho prijatie. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Jednohlasne schválené a prijaté uznesenie. 

 

K bodu č. 7 – Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Starosta informoval o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

-  Občianske združenie Ozveny vo výške:                 1 600,00 € 

-  ZO SZPB v Hrachove vo výške:                               400,00 € 

-  Športový klub Hrachovo vo výške:                        2 000,00 €   

-  Jednota klubu dôchodcov vo výške:                          400,00 € 

-  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo:     3 000,00 €, na rekonštrukciu  fasády veže 

na kostole, Cirkev dala projekt na 15 tis. € na Ministerstvo kultúry SR. Je to pamiatka, mali 

by sme prispieť aby sa zachovala. P. Kederová povedala, že aj keď projekt nebude schválený, 

použijú sa prostriedky na opravu kostola. Starosta navrhol, že by bolo dobre aj osvetliť vežu, 

skoro všade to majú osvetlené. Neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za 

schválenie dotácií všetkým žiadateľom v požadovanej výške.  
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Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, 

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Poskytnutie dotácií boli jednohlasne schválené 

a prijaté uznesenie. 

 

K bodu č. 8 – Rôzne  

Základná škola podala žiadosť o úpravu rozpočtu k 12.12.2019 – normatívne finančné 

prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávanie, na dopravné, lyžiarsky výcvik a zúčtovávajú  

navyše svoje vlastné príjmy z poplatkov za MŠ, školskú jedáleň potrebuje dať účtovne do 

príjmov a do nášho rozpočtu, že ich môžu použiť. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu 

rozpočtu ZŠ podľa predloženej prílohy. K uvedenému bodu bolo  prijaté uznesenie. 

 

Starosta informoval poslancov: 

- o projektoch: bol dokončený projekt rekonštrukcia MŠ, kontrola prebehla dobre,  bola 

podaná žiadosť na Ultisov dom, pripravujeme  projekt na zateplenie KD – projektová 

dokumentácia už bola vypracovaná, aj stavebné povolenie v r. 2016, z toho už bolo 

zrealizované zateplenie striech, viac ako 2/3 okien sú už vymenené. Do konca decembra vyšla 

výzva pre menej rozvinuté okresy – do 200 tis € môžu žiadať na zateplenie verejných budov. 

Prerábame rozpočet - obvodový plášť, výmena kotlov na kondenzačné a výmena 

zostávajúcich okien a dvier. Na vypracovanie projektu boli 3 ponuky, vyberiem najlacnejšiu 

za 500.-| € a treba ešte energetický posudok. 

 - cez ÚPSVaR je zamestnaná Helena Zakopjanová – upratovačku aj do zdravotného 

strediska. 

- potrebujeme spíliť 3 stromy - smreky v areály MŠ od cesty a 2 stromy – sosna a smrek 

v cintoríne. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, starosta dal hlasovať. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Za uvedený bod bolo prijaté uznesenie. 

 

- prišiel obežník SMOS o finančný príspevok pre mesto Prešov postihnuté nešťastím. Všetci 

poslanci súhlasili a dohodli sa na výške 300.- €. Starosta dal hlasovať. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Za uvedený bod bolo prijaté uznesenie. 

 

-  navrhol použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu podlahy v sále 

kultúrneho domu v Hrachove vo výške: 15 815,52 € a sociálnych zariadení na prízemí budovy 

kultúrneho domu v Hrachove  vo výške:  5 824,88 €, žiadne pripomienky neboli, starosta dal 

hlasovať. 

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

Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0. Bolo prijaté uznesenie. 

 

Starosta sa pýtal či budeme robiť ohňostroj na Silvester? P. Škvarka – predseda komisie 

kultúry a športu  sa vyjadril, že chceli robiť ohňostroj, kapustnicu, punč a postaviť aj 

vyhrievaný stan, ale bez ohňostroja by to nebolo ono. P. Kederová poznamenala, že mohli by 

prispieť aj občania, ako dakedy, prípadne sponzorovať. Poslanci sa dohodli, že ohňostroj 

nebude z obecných prostriedkov, nakoľko väčšina miest aj obcí ruší ohňostroje, bude 

financovaný sponzorsky a bude  kratší ako vlani,  Mäso zabezpečia poľovníci, takže celá 

akcia by stála cca 350 €.  
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Návrh na uznesenie 

Valentová prečítala návrh uznesení zo zasadnutia OZ, k návrhu neboli pripomienky. 

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

 

 

Matej Škavrka                                                                                 _____________________ 

 

 

Zapísala: Katarína Mareková 

 

 

 

 

 

 


