OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HRACHOVO
Obec Hrachovo, Mieru 35

Zápisnica
Z 10. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove
konaného dňa 23.10.2020

Obsahuje:
1. Prezenčnú listinu
2. Uznesenia

1

ZÁPISNICA
Z 10. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 23.10.2020 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 16,00 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
JUDr. Kederová, Ján Lupták
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrachovo k návrhu na schválenie podmienok
bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky
5. Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci určenej na vykrytie samosprávnych
funkcií obce do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 so štvrťročnou splatnosťou v rovnomerných ročných
splátkach vždy k 31.10 príslušného kalendárneho roka, pričom prvá splátka bude uhradená
v roku 2024.
6. Žiadosť Základnej Školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo o preklasifikovanie bežného
rozpočtu na kapitálový.
7. Úprava rozpočtu Základnej Školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo k 30.9.2020
8. Úprava rozpočtu Obce Hrachovo
9. Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovenia § 22 ods. 9,
ods. 10 a ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ku ktorému došlo
nečinnosťou obce Hrachovo (útulok pre zvieratá, odchyt túlavých psov)
10. Rôzne
11. 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 10. 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 5 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. 48/10/2020.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, 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 Ing. Miroslava Kochana a Mateja Škvarku.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Ondreja Vetráka a Ivetu
Valentovú. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0,
proti: 0.
K bodu č. 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hrachovo k návrhu na schválenie
podmienok bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Starosta vyzval p. Valentovú aby oboznámila poslancov zo stanoviskom hlavného
kontrolóra. P. Valentová uviedla: výška bezúročnej návratnej finančnej výpomoci je 20 607,EUR, s rovnomernými ročnými splátkami vždy k 31.10 príslušného kalendárneho roka,
pričom prvá splátka má byť uhradená v roku 2024. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku
skonštatovala: na základe údajov, ktoré má k dispozícii vyplýva, že obidve podmienky na
prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samospráva sú dodržané a navrhla schváliť prijatie
návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky a dodala návrh na
uznesenie
K bodu č. 5 - Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci určenej na vykrytie
samosprávnych funkcií obce do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 so štvrťročnou splatnosťou
v rovnomerných ročných splátkach vždy k 31.10 príslušného kalendárneho roka, pričom
prvá splátka bude uhradená v roku 2024
Starosta k uvedenému dodal, že túto finančnú výpomoc MF SR poskytne obciam,
z dôvodu výraznému poklesu výberu dane z príjmov FO následkom pandémie COVID-19,
pričom obec môže finančnú výpomoc vrátiť aj naraz, ale je možné, že to aj odpustia. P.
Valentová prečítala návrh uznesenia a starosta dal za schválenie uznesenia hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0,
proti: 0.
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K bodu č. 6 – Žiadosť Základnej Školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo o preklasifikovanie bežného rozpočtu na kapitálový.
Starosta vyzval Ing. Vývleovú aby oboznámila poslancov so žiadosťou ZŠ. Ing.
Vývleková uviedla: ZŠ žiada o preklasifikovanie bežného rozpočtuškolskej jedálne na
kapitálový vo výške 3081,- € na nákup elektrického kotla do jedálne.
K bodu č. 7 - Úprava rozpočtu Základnej školy s MŠ Sama Vozára v Hrachove k
30.09.2020
Ing. Vývleková ďalej uviedla, že ZŠ podali oznámenie o úprave rozpočtu ZŠ v časti
príjmy o 13 499.-€ na MŠ, t. j. dofinancovanie 20% miezd za tri mesiace na odvody, čo
žiadali cez sociálnu poisťovňu, to isté aj vo výdavkoch a zároveň im prišlo 1 200.- € aj na
výdavky spojené ochorením COVID-19 a na učebnice, takže celkom to je 17 300,- € v časti
výdavky a v časti príjmy 13 000,- €.
K bodu č. 8 - Úprava rozpočtu Obce Hrachovo k 30.09.2020
Ing. Vývleková ďalej informovala poslancov o úpravách rozpočtu za obec: mali sme
príjmy z vratiek za plyn, elektriku, dobropisy a príjmy ZŠ, lebo u nás je to príjem u nich
výdaj, t. j. 3 915.- €. Príjmy zo štatistického úradu na sčítanie domov 2 196,- €, ďalej príjmy
z ÚPSVaR sa znižujú, z dôvodu PN a príjmy na stavebný úrad prišli vyššie ako boli
plánované o 289.- €. Výdavky: to čo prišlo na sčítanie domov sme použili na odmeny,
materiál, energie. Znížili sa výdavky na údržbu budovy kultúrneho domu: menili sa okná
a zvyšok sa použil na potok na ulici Hradná, čo nebolo naplánované. Výdavky na školenia sa
ponížili o 1 000,- €, lebo to nie je aktuálne, výdavky THZ, sa tiež znížili nakoľko súťaže
nebudú mať, pravdepodobne ani školenia, taktiež sa ponížili a ešte výdavky na športový klub,
požiadal predseda lebo taktiež majú menšie aktivity o 1 000,- €, Mali sme výdavky na
kamery, kúpili sme kamerový set, takže sa tým navýšili výdavky. Upravuje sa výdavok na
rímskokatolickú cirkev na maľovanie kostola, čo bolo schválené ešte v júli. Mali sme
výdavky na kamery, kúpili sme kamerový set za 1 600 ,- €, aj tým výdavky navýšili. Potom
ešte ten výpadok, tých 20 607.- €, po podpise zmluvy bude úprava v príjmoch aj vo
výdavkoch a použije sa to na energie a materiál. Starosta dodal: nebudeme do toho miešať
mzdy, to by bolo komplikované, takže bude to na energie a materiál, faktúrami sa to
vydokladuje, keď to bude aktuálne. Spýtal sa či má niekto nejakú otázku k týmto posunom.
Kotol do ZŠ sme museli kúpiť, peniaze ktoré prišli tak majú aj v príjmoch ako aj vo
výdavkoch, my tiež musíme upraviť to čo nám v rozpočte treba upraviť. Keď že neboli žiadne
námietky ani otázky, p. Valentová prečítala návrh uznesení k bodu 6, 7, a 8 a starosta dal
hlasovať:
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0,
proti: 0.
K bodu č. 9 - Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovenia
§ 22 ods. 9, ods. 10 a ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ku
ktorému došlo nečinnosťou obce Hrachovo (útulok pre zvieratá, odchyt túlavých psov)
Starosta informoval poslancov o upozornení prokurátora: Prokurátor navrhol
upozornenie prejednať na najbližšom zasadnutí OZ, prijať opatrenie, ktorým si obec
zabezpečí útulok pre zvieratá, uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou
schválenou na odchyt túlavých zvierat a na prevzatie túlavého zvieraťa od nálezcu a jeho
dočasné /krátkodobé/ umiestnenie. Obec dňa 1.8.2020 uzavrela novú zmluvu o spolupráci pri
odchyte túlavých zvierat s Regionálnym centrom Slobody zvierat v Lučenci., ktorá spľňa
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všetky požiadavky, ktoré sú podľa zákona kladené na obec, keď nájdeme nejakého túlavého
psa. V zmysle tejto zmluvy sa obec bude podieľať na prevádzke útulku, zároveň máme
zabezpečenú zmluvu s osobou chválenou na odchyt túlavých zvierat. Túlavé zviera nájdené n
území obce prevezmeme od nálezcu a dočasne ho umiestnime vo voliére. Nikto nemal otázky
ani pripomienky.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0,
proti: 0 a bolo prijaté uznesenie.
K bodu č. 10 - Rôzne
Starosta informoval, že treba vyrúbať tri stromy na miestnom cintoríne. Ide o Lipu
malolistú ( Tilia cordata ) obvod kmeňa 198 cm, Jedľa biela (abies alba) 117cm a Borovica
lesná ( Pinus sylvestris ) 168 cm. Nikto nemal námietky, tak dal hlasovať:
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0,
proti: 0 a bolo prijaté uznesenie
K bodu č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom za pochopenie a za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

____________________________
Ondrej Knechta
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Ing. Miroslav Kochan

___________________________

Matej Škavrka

___________________________

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
29.4.2020
P
N
P
P
P
P
P

IX.. OZ
30.7.2020
P
N
N
P
P
P
P

P - prítomný
N - neprítomný
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X. OZ
23.10.2020
P
P
N
P
N
P
P

