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ZÁPISNICA
Z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 30.07.2020 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 18,00 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
Ing. Badinka, JUDr. Kederová
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Hrachovo k 31.12.2019
Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre rímskokatolícku cirkev Hrachovo
IBV – verejné obstarávanie na dodávateľa
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) a privítal poslancov. Uviedol, že 9. 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 5 poslancov, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
právoplatne sa uznášať.
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. 43/07/2020.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku p. Katarínu Marekovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Ondreja Vetráka a Jána Luptáka.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Mateja Škvarku a Ivetu
Valentovú. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 4 - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Hrachovo k
31.12.2019
Starosta vyzval p. Valentovú aby prečítala záver nezávislého audítora – Na základe overenia
dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných
v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme,
že Obec Hrachovo konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Starosta
dodal, že audit nám každoročne robí D.E.A. AUDIT, s. r. o., Lučenec. OZ berie na vedomie
správu nezávislého audítora.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 5 - Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre rímskokatolícku
cirkev Hrachovo
Rímskokatolícka cirkev požiadala o poskytnutie dotácie vo výške 1500,-- €. Mali našetrené aj
vlastné peniaze, tak p. farár z Hnúšte, ktorý zastupoval po smrti p. farára Urbáneka sa
rozhodol že sa vymaľuje kostol, prerobí sa elektrika, ozvučenie a kúrenie. Ich prostriedky na
to nebudú stačiť, tak žiadajú o poskytnutie dotácie. My, ako obec toľko našetrené máme, že
by sme im vedeli poskytnúť, keď sme poskytli aj evanjelickej cirkvi na opravu veže kostola,
predsa je to aj historická pamiatka obce Opýtal sa či má niekto k tomu nejaké pripomienky.
Pripomienky neboli, starosta dal za poskytnutie dotácie hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 6 -Verejné obstarávanie na dodávateľa - IBV
Boli oslovené 4 firmy na uskutočnenie verejného obstarávania: Líc, s.r.o., Bratislava dala
ponuka za 2200 € bez DPH, Elena Polóniová, Šamorím za 2300 € bez DPH, bol vybratý pán
cez VÚC za 800 €. S ním bola podpísaná aj zmluva a pripravil aj podklady: projekty,
rozpočty. Rozpočet sa musel upraviť, lebo keď sa vyhlasuje súťaž nemôže byť starší ako 3
mesiace. P. Škvarka: Zmenili sa tam sumy? Starosta: elektrika bola 23 je 20, alebo voda bola
25 a je 26, ale v sumáre bolo predtým 530 tisíc a teraz je 560 tisíc. Prerobenie rozpočtu stálo
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150 € a ten čo robil cestu, chodník, vodovod a dažďovú kanalizáciu stálo 450 €. Museli sme
to spraviť lebo ten pôvodný bol robený koncom roka 2018, takže vôbec nebol platný a to sa
nedá vyhlásiť ani verejná súťaž. Prišli nám aj nové žiadosti: Nikola Sieranková, Tomáš
Knechta, Miroslava Knechtová, Marta Kmeťová, Rastislav Kmeť, Ján Nyírház a Vladimír
Košík. Žiadosti sú zaevidované chronologicky ako prišli s označením parciel, takže parcely sú
rezervované. Cena pozemku bola stanovená na minulom zastupiteľstve na 18,00 €. Verejné
obstarávanie by malo trvať mesiac a pól by sme mohli vybrať realizovateľa stavby. Ing.
Kochan: Sú rovnakej výmery pozemky? Starosta: Nie, na jednej starne sú od 9 do 9,5 á, na
druhej strane sú od 7,2 do 7,8 á. Ak všetko pôjde v poriadku a prihlási sa nejaký dodávateľ,
dajú preč ornicu, navoziť skaly, odvodniť. Starosta dal slovo prítomným záujemcom.
Nikola Stieranková: My sme to chceli kúpiť ako ornú pôdu. Dá sa to kúpiť ako orná pôda?
Starosta: Tieto pozemky sú pripravené na stavebné pozemky, aj keby to bola orná pôda cena
sa nezmení, lebo i inžinierske siete budeme robiť pre každého. Stieranková: Ale keď si
chceme sami spraviť? Sami si natiahneme všetko? Starosta: Takto je to naprojektované. Keď
sa spraví cesta potom sa preklasifikujú pozemky na zastavaná plocha a záhrada.
P. Stieranka: Toto tu predtým nebolo, ten jeden pozemok bol voľný, čisto orná pôda. Starosta:
Všetky sú vedené ako orná pôda. Stieranková: Krstný nám tvrdil, že sa to dá kúpiť ako orná
pôda a my si sami môžeme naťahať všetky siete. Nedá sa ten pozemok dať preč z projektu,
my by sme si to kúpili len ako ornú pôdu a sami si naťaháme všetko. Starosta: Nie, lebo nato
je rozpočet spravený, my to vyčleniť teraz nevieme. P. Baran: Aj keď je projekt spravený, nie
je tam začaté nič, stále to patrí pod ornú, aj keď je nato projekt jeden, dva pozemky by nemali
zasahovať do projektu ani ho nijako obmedziť, že by ste kľudne mohli posunúť. Starosta:
Budú sa ťahať potrubia na plyn a na vodu, z toho sa budú robiť prípojky, tak akože
nezasiahne. Vy myslíte kvôli cene? Strieranková: Kvôli času, my by sme už chceli stavať.
Strašne dlho sú tie pozemky a ešte stále nič. Baran: Keby je tam už niečo začaté. Starosta:
Kedy chcete vy začať stavať? Lebo behom mesiaca a pol ak bude vybraný dodávateľ, určite
nestihnete. Stieranková: Tak, až to bude za takú krátku dobu. Starosta bez prívodu vodu
a elektriky nevieme dať ani stavebné povolenie. P. Stieranka: Až to má zase 5 rokov stáť, tak
sa na to môžeme vykašlať. Dobre mesiac a pól vieme počkať, ale nie 5 rokov. Starosta: Ale
my nemáme žiadosť 5 rokov. Starosta: Máš pravdu, veď len Foltýn nás tu zdržal za tri roky,
tu máš veľa vecí čo sa muselo riešiť. P. Škvarka: Teraz ako to bude po vyhraní konkurzu?
Starosta: Firma, ktorá vyhrá do mesiaca by mali začať robiť. Tieto podmienky my dáme. P.
Baran: Nájde sa taká firma: Starosta: Na to je veľa firiem, tam stačí 3 ľudia a stroje. Škvarka:
A asfalt? Starosta: To je v rozpočte, to je 345 tisíc, ba táto položka. P. Baran: My by sme tiež
neboli nadšení, keby sme to museli sami robiť, len sme nevedeli čas. Starosta: Dva spodné
pozemky, zatiaľ nebudeme ani predávať, lebo tam musia elektrárne potiahnuť vedenie pod
zemou. Ing. Kochan: Záujemcovia budú mať aj nejaký termín? Starosta: V zmluve bude
podmienka, že do dvoch rokov musí začať, ak nie buď požiada o predlženie termínu, ale
nesmie pozemok predať. P. Baran: Časový limit na dokončenie nie je? Starosta: To rieši
stavebný zákon. Škvarka: Ako sa bude uhrádzať firmám? Starosta: Budú 4 etapy: voda,
dažďová kanalizácia, plyn a cesta. Ešte musíme zabezpečiť stavebný dozor, lebo to sú veľké
položky.
K bodu č. 7 – Rôzne
Starosta informoval, že sa riešia susedské spory medzi p. Kurekovou a Kľačanovou, kvôli
oknu, ktoré má p. Kľačanová do dvora p. Kurekovej. Údajne sa p. Kľačanvá vyhráža, že veď
mi sem prídeme a urobíme Vám zo života peklo.
P. Škvarka: Na ulici Železničná každý deň stoja aj tri autá, bolo by treba dať tam zákaz státia.
Starosta: Napíšeme žiadosť na dopravný inšpektorát o zákaz státia po celej dľžke.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
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Uznesenie č.47/07/2020 bolo prijaté.
- Ešte tu máme žiadosť o odpustenie nájmu od kaderníčky – p. Bendovej a od p. Berackovejpredajne kvetov, ktoré počas corony museli zavrieť, čo si myslím že nám 80 € nerobí
problém. Médiá všade vyzývali aby takýmto podnikateľom odpustili nájmy.
Dostali sme žiadosť na stavebné povolenie od Milana Hlávku – Hlavmil, s.r.o. budú žiadať
peniaze cez eurofondy na súkromné ubytovanie. Bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre
Radoslava Berku.
- MAS MALOHONT bolo zasadnutie komisii na úrovni MASKY boli 3 projekty: Hrachovo,
Hnúšťa a Rimavská Baňa. My – Ultysov dom sme skončili na 2. mieste, na 1. mieste Hnúšťa
a 3. R. Baňa, ktorá nedostala peniaze. Takže teraz je to už schválené, teraz to poslali do Nitri
a PPA by mali poslať rozhodnutie.
Ešte spomenul, že F. Kubaliak, by mal v auguste končiť cez úrad práce, či by som nemohol
o mesiac mu predlžiť pracovnú zmluvu? Poslanci sa zhodli, že mu treba predlžiť pracovnú
zmluvu kým nedokončí rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach. P. Škvarka navrhol,
že by mohol pokračovať aj na zdravotnom stredisku. Ďalej cez úrad práce nám ešte robí
Zakopjanová, je tehotná, aby dostávala materskú musí byť zamestnaná 275 dni pre tým
zamestnaná sociálnej poisťovni, ak by jej chýbali dani tak by som aj jej predlžil o mesiac,
aby dostávala materskú. Poslanci súhlasili. Škvarka: teraz keď, skončia títo cez úrad práce sa
nedá nikoho zobrať. Starosta: Zastavili všetky projekty, ešte aj tým zakázali chodiť, ktorý
mali zmluvu. U nás robia dvaja Brádňan a Baláž. P. Suja sa vrátil z protialkoholického, ale
rodina povedala, že sem nebude chodiť, tak teraz robí na Skálniku. Nemáme koho zobrať,
lebo napr. Hrušková, Kmeťová sem neprídu robiť.
- Mala by prísť nová lekárka –MUDr. Cabanová, robí si atestáciu vo februári by už chceli
prísť.
- Ing. Kochan: Bolo by zašalovať jednu stranu, ten mostík čo sa robil nový. Lebo sa to všetko
valí dole, posúva sa. Starosta: Hovoril Vrábľovi, aby to na dlhšom zobrať a raz za polroka
nech tam pôjde. Boli cestári pozrieť pri Tyralovcoch, že oni si to poriešiť sami, lebo to je ich
cesta. Ing. Kochan lebo keď je taká plodina ako je slnečnica, alebo kukurica poľnohospodári
by si mali zabezpečiť neviem koľko, aby sa tam zatrávnilo. Ale ako chceš mi ich sem
zavoláme vysvetlíme.
- P. Škavrka: Ako je to s evanjelickým kostolom, kedy to budú robiť. Starosta: neviem, či už
dostali peniaze, lebo druhú časť peňazí čo mali sľúbené z min. kultúry.
Starosta: Od zajtra tu bude nový farár z Gelnice.
K bodu č. 8 - Záver
Starosta sa pýtal či má ešte niekto niečo dodať, už sa nikto neozval, tal poďakoval všetkým
poslancom a prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ondrej Knechta
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Ondrej Vetrák

_____________________

Ján Lupták

_____________________

Zapísala: Katarína Mareková
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DOCHÁDZKA
poslancov OZ za rok 2020

Meno priezvisko
Ondrej Vetrák
Ing. Miroslav Badinka
JUDr. Zuzana Kederová
Ing. Miroslav Kochan
Ján Lupták
Matej Škvarka
Iveta Valentová

VIII. OZ IX.. OZ
29.4.2020 30.7.2020
P
P
N
N
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P

P - prítomný
N - neprítomný
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