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ZÁPISNICA
Z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 08.12.2020 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
JUDr. Kederová, Iveta Valentová
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh schváleného rozpočtu na roky 2021-2023
5. Návrh VZN č. 1/2020 obce Hrachovo 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. Návrh VZN č. 2/2020 obce Hrachovo o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hrachovo
7. Návrh VZN č. 3/2020 Obce Hrachovo a miestnej časti Svetlá o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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) a privítal poslancov. Uviedol, že 11. 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.
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. 57/12/2020.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka), 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 Badinku a Ondreja Vetráka.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Mateja Škvarku a Ing.
Milana Kochana. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 4 - Návrh schváleného rozpočtu na roky 2021-2023
Starosta pripomenul, že rozpočet bol doručený v dostatočnom predstihu všetkým
poslancom, a že sa pripravoval v spolupráci s p. Valentovou – predsedníčkou finančnej
komisie, s JUDr. Kederovou a s hlavnou kontrolórkou. Nakoľko podľa prognózy MF bude
pokles v oblasti podielových daní, my sme dali prognózu 374 tis. €, až bude viac nie je
problém rozpočet upraviť. Ešte nie sú uvedené podielové dane na MF presne podľa
jednotlivých obcí, ktoré by nám mali schváliť. Na MF to má byť zverejnené do 15-ého, aby
OZ stihlo schváliť a aby mohol platiť od 1.1. Miestne dane sa plánujú na úrovni r. 2020,
okrem poplatku za komunálny odpad, kde obec navrhuje zvýšenie poplatku a tým plánuje
zvýšenie príjmu z poplatku za komunálny odpad z 11 tis. € na 19 tis. €. Podľa zákona
samospráva by mala vybrať od občanov všetky náklady súvisiace s odpadom, my sme vybrali
cca. o 10 tis. menej, preto sme boli nútení tieto poplatky zvýšiť, aj tak budeme doplácať.
Museli sa jednotlivé položky znížiť, aby bol rozpočet vyrovnaný. Rozpočet MŠ, školskej
jedálne a školského klubu sa neupravoval, len sa vypustila rekonštrukcia sociálnych zariadení
na prízemí MŠ a ventilácia v školskej kuchyni, ale na tú p. riaditeľ dal požiadavku na min.
školstva ako havarijný stav. Ak by vychádzali financie v priebehu roka by sa to zrealizovalo.
Zásahy v rozpočte neohrozili chod ani MŠ, školskej jedálne a ani školského klubu. Znížili sa
všetkým žiadateľom dotácie z rozpočtu obce na polovicu, aj hasičom sa dalo menej, dostanú
3 tis. € od MV, takže materiál oni budú môcť kúpiť. Hlavné body, ktoré sú upravené v
rozpočte starosta uviedol a požiadal poslancov o vyjadrenie, prípadné pripomienky.
P. Vetrák podotkol, že na údržbu ciest bude 4 tis. € málo, lebo aj na Svetlej bude treba jedna
fúra. V tejto situácii asi nebudú projekty z čoho by sa mohli riadne cesty urobiť. Starosta sa
vyjadril, že teraz sa zvýšilo na rezervnom fonde, čo sme ušetrili za štyri roky. V januári sa
bude vedieť presne koľko bude na rezervnom fonde, ak nám vrátia za určité poplatky na
originálne kompetencie. Počíta okolo 35 – 40 tis. €. Teraz pri Corone je dovolené čerpať
rezervný fond nielen na kapitálové aj na bežné výdavky. Keďže žiadne iné pripomienky
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neboli starosta dal hlasovať aby bol prijatý rozpočet tak ako bol navrhnutý na roky 20212023.Rozpočet bol schválený jednohlasne.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 5 - Návrh VZN č. 1/2020 obce Hrachovo 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
Toto ZVN sa musí prijať každý rok, aby na základe toho rodičia vedeli kde sa majú deti
zapísať do školy, resp. do MŠ - uviedol starosta a ďalej informoval, že dňa 7.4.2021, v stredu
od 13,30 hod do 15,30 hod a 8.4.2021, vo štvrtok od 13,30 hod do 15,30 hod budú môcť
rodičia zapísať deti do 1. ročníka ZŠ a do MŠ 13.5.2021, vo štvrtok od 13,30 do 14,30 hod.
Opýtal sa či má niekto pripomienky k tomuto VZN, nikto nemal pripomienky a dal hlasovať
za predmetné ZVN.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 6 - Návrh VZN č. 2/2020 obce Hrachovo o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hrachovo
To sú vlastne náklady čo dáva škola a školská jedáleň na originálne kompetencie, tu je dané
koľko je určené na jedno dieťa, ak to schválime 1/12-inu my mesačne posielame na účet
školy na originálne kompetencie. Tiež to schvaľujeme každoročne, lebo náklady sa vždy
menia, tam sa upravujú aj mzdy, atď. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je určená
počtom detí v MŠ, v školskom klube a v základnej škole k 15.9. vynásobenej dotáciou na
mzdy a prevádzku na jedného žiaka. Starosta sa opýtal či má niekto nejaké otázky, nikto
nemal žiadne otázky, tak starosta dal hlasovať za prijatie VZN č. 2/2020.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 7 - Návrh VZN č. 3/2020 Obce Hrachovo a miestnej časti Svetlá o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Toto VZN sa dotkne nás všetkých, povedal starosta. Dôvodom zvýšenia poplatku je ako už aj
bolo povedané každoročne narastajúce náklady za uloženie odpadu na skládkach odpadu
a vzhľadom k tomu, aby obec znížila dotáciu na produkciu odpadu z rozpočtu obce, je
potrebné zaviesť uvedenú úpravu. V roku 2020 má obec predpokladaný príjem za komunály
odpad vo výške 11 000,-- € a predpokladané náklady vo výške 20 000.-- €. Je to dosť veľa,
zvýšenie vychádza na 9,-- € na osobu. Ešte budeme robiť skúšobný pilotný program cez
Brantner, že koľko ľudí sa zapojí do zberu odpadu kuchynského odpadu. Od júla by to malo
fungovať. Brantner nám dodajú 3 sudy, do ktorých by mali ľudia nosiť kuchynský odpad, čo
u nás nie je pravdepodobné, nakoľko väčšina obyvateľov chová domáce zvieratá a biologický
odpad dávajú väčšinou na kompostovanie v záhradách. Je to dosť finančne náročné.
P. Škvarka sa opýtal, či by sa nedalo do každého domu doručiť harmonogram vývozu odpadu,
plastov. Starosta povedal, že dobre. Dal za úlohu Ing. Vývlekovej, aby harmonogram farebne
prefotila a do každého domu sa dá, keď nám to pošlú. Je to zverejnené aj na úradnej tabuli aj
na web stránke.
Starosta dal hlasovať za prijatie VZN č. 3/2020.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 8 – Rôzne
- Starosta informoval poslancov o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce, ktoré boli už aj zahrnuté do rozpočtu: Jednota klubu dôchodcov, športový klub, ZO
ZPFB, Ovzeny.
Pripomienky neboli. Starosta dal za poskytnutie dotácií hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
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Uznesenie bolo schválené jednohlasne.
- Starosta ďalej informoval o žiadosti ZŠ na úpravu rozpočtu ku koncu roka a poprosil Ing.
Vývlekovú aby upresnila o ktoré položky ide. Ing. Vývleková uviedla: chcú ponížiť príjmy
o 7860 €, znížia sa príjmy z režijných nákladov školskej jedálne, príjmy z MŠ a školskom
klube a príjmy za stravné. Starosta dodal: režijné náklady sú počítané na každé vydané jedlo.
Nakoľko deti nechodili do školy, nestravovali sa bolo by zo slušnosti odpustiť režijné
náklady. P. Kochanová prvý polrok odpočítala čiastku keď sa deti nestravovali, čiže rodičom
režijné náklady nefakturovala. Na niektorých školách majú úplne iné pravidlá. My sme išli
podľa mňa ako by to malo byť. Lebo keď nechodí dieťa do školy, MŠ alebo školského klubu
prečo by mali rodičia platiť režijné náklady.
Vo výdavkoch žiadajú upraviť výdavky na mzdy a prevádzku o 1730 €, ponížiť dopravné
o 1600 €, MŠ navýšenie 187 €, príspevok pre deti sociálne znevýhodnené ponížiť o 150 €
a záujmové vzdelávanie ponížiť o 192 €, ďalej originálne kompetencie, a to MŠ, školská
jedáleň a školský klub zníženie o 10941 €. Celkove žiadajú upraviť výdavky o -10957,60 €.
Námietky neboli a starosta dal za schválenie úpravy rozpočtu ZŠ hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0.
- Potom informoval poslancov, že Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo „Memorandum
o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja
Rimavská Sobota, účelom ktorého je spolupracovať na príprave Integrovanej územnej
stratégie UMR „Rimavská Sobota“ ako súčasť integrovanej územnej stratégie
Banskobystrického kraja v programovom období 2021-2027 pričom územie udržateľného
mestského rozvoja „Rimavská Sobota“ tvorí územie mesta „Rimavská Sobota“ a navzájom
katastrálne susediace mestá a obce: Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Ožďany, Rimavské Janovce,
Pavlovce, Jesenské, Lenka, Belín, Sútor. Pristúpenie k memorandu by pre nás by to znamenalo možnosť viac prostriedkov čerpať z eurofondov. Za pristúpenie k memorandu dal hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka) zdržal sa: 0, proti: 0
- Čo sa týka IBV uviedol, že zasadali s p. JUDr. Kederovou, p. Valentovou a kontrolórkou,
ako ďalej čo najrýchlejšie to pohnúť. Oslovili p. Čarabu, ktorý by robil stavebný dozor.
A celú inžiniersku časť by mal na starosti. Predtým bol oslovený p. Šulaj, ale v sobotu
zomrel na coronu. Na tieto inžinierske stavby sa teraz veľmi ťažko zoženie stavebný dozor,
ktorý by to všetko aj manažoval a má na to aj oprávnenie. IBV v takomto rozsahu nie je pre
nich zaujímavý lebo to sú veľké firmy.
P. Škvarka podotkol, že do konca septembra malo byť vyhlásené obstarávanie. Starosta: Áno,
aj sme rozbehli to obstarávanie, len sme ho zrušili, lebo sa vyskytlo veľa vecí, čo by sa nedali
podľa projektu zrealizovať. Firmy, ktoré sa prihlásili namietali veci, ktoré vôbec neboli
zahrnuté do rozpočtu, tým bol celý rozpočet narušený. Preto sme to dali odborníkovi aby to
dotiahol, ktorý sa do toho vyzná, vie aj postupnosť a vie porovnať aj ceny. Treba prehodnotiť
celý rozpočet. Keď budeme vedieť približne cenu, potom ako sa to vyfinancuje - z viacerých
zdrojov: to čo ľudia zaplatia a z úveru. Bude zastupiteľstvo až potom sa zvolajú ľudia.
Budeme chcieť aj harmonogram, približne kedy čo sa bude robiť, on vie po ktorých úradoch
čo ako a majú aj rozpočtára. On si to všetko preštuduje, prepočíta a chce zvolať všetkých
ľudí, čo majú záujem všetko im vysvetlí. Len teraz to všetko brzdí táto pandémia. Treba
najskôr zreálniť tú sumu a čo tam nevyhnutne treba. Keď sa kúpia pozemky, na ktorých sa dá
robiť, vtedy sa začne robiť. Teraz je okrem jedného na všetky pozemky podaná žiadosť,
celkom 16 žiadostí. Z toho 6 sú nie z našej obce.
- P. Škvarka podotkol, že ľudia už neveria, že sa to pohne, lebo toľko sa to už ťahá. Teraz im
povieme, no poďte zaplatiť za pozemok, tak začneme robiť a oni akú majú záruku, že naozaj
sa to bude robiť. Starosta: keď sa nebude robiť tak sa im peniaze vrátia zmluvne. Oni budú
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musieť kúpiť pozemky, lebo mi musíme brať úver na to. Taký úver by nám nikto nedal
a prekročili by sme rozpočtové pravidlá územnej samosprávy. Ak pozriete na okolité obce
nikto nerobil za posledné 5-10 rokov, lebo teraz je to strašný problém. Ľuďom treba vysvetliť
napr. že vodovod nie je zadarmo. Lebo čo som si myslel, že spravia, tak som zistil že to
všetko musím robiť my sami. Napr. elektrika, od pol roka si vymysleli, že nech si elektriku
každý pritiahne sám. IBV sa dá realizovať bez siete napr. aj formou spoločenstva a potom by
si financovali všetko sami. Ale mi to musíme ľuďom robiť, lebo sa budú báť. Do apríla, do
marca do kedy budú chcieť začne sa robiť. Už máme aj osobu, kto nám bude robiť verejnú
súťaž. V súťaži sa dá dať, že napr. 20-30 % sa bude po splátkach platiť. Len aby necúvli
ľudia s kúpením pozemkov. Všetci sa zvolajú a potom ak odstúpia viacerí, tak sa zverejní
predaj stavebných pozemkov.
- Ing. Kochan sa pýtal: koľko musí byť ľudí aby sa to spustilo. Starosta: rozpočet s celou
cestou zo všetkým je 500 tis. €, keby sa predali všetky pozemky po 18 € dostaneme 280 tis.
€, tie základné veci by sa dali robiť, okrem cesty to je najdrahšie. Potom cesta tá spevnená
a keď bude 60 % postavených domov na asfalt sa dá úver zobrať, alebo sa navýši o euro
pozemok, ale ani to nie je isté kedy na to obec bude mať a či nám dajú úver – aby aj s tým
ľudia počítali.
- Ing. Kochan sa pýtal, keď sa predajú pozemky môžu to majitelia aj predať? Nie, do dvochtroch rokov musia začať stavať, keď nebude chcieť tak pozemok vráti, ale predať pozemok
nebudú môcť. Veľmi preferujeme túto myšlienku, lebo v tomto vidíme rozvoj obce. Bude to
najmä pre hrachovčanov. Vieme v akých podmienkach ľudia žijú, ale 18 € je neporovnateľne
nízka suma na m2. Na druhej strane nie je to málo, keď niekto dá za pozemok 16-18 tis €
a ešte stavaj. Fandím ľuďom, lebo sa púšťajú do veľkej roboty, lebo ani úver im nemusia dať
ako si predstavujú. Banky robia tak, že poskytnú úver na jednu časť, keď to dajú ako
protihodnotu potom navýšia úver.
- P. Škvarka sa pýtal po čom sú pozemky v Čerenčanoch? Starosta: predávali sa pred 10
rokmi, to nemôžem porovnávať. Tá jedna cesta ich stála 8 mil. 500 tisíc € pred 10 rokmi. My
nemôžeme urobiť, že niečo vybudujeme a zastaneme, keď sa do toho pustíme musíme tie
základné veci urobiť, alebo naozaj nech je spoločenstvo a nech si to oni urobia, ale nie tak, že
každý na vlastnú päsť.
- P. Škvarka sa pýtal na Silvester, či by sa mohol organizovať ohňostroj? Napr. na Látkach
každú nedeľu je plno ľudí, sankujú sa, sú tam stánky, predávajú sa klobásy, punč. Tam môžu
byť ľudia a tu pred obecným úradom nie.
- P. Vetrák: ale to je podnikateľ nie obec. Starosta: mohli by sme niečo prispieť, ale teraz by
som nie, môžete to urobiť, ale nesiete za to zodpovednosť. Nech niekto tu chytí coromu, tak
budeš mať problém. P. Škvarka: Dobre, tak to necháme tak radšej.
- P. Vetrák: možno bude aj zákaz vychádzania, nebudeme môcť ísť ani k vlastným rodinám.
- P. Škvarka ešte na ulici Železničná oproti školy ten zákaz státia, či sa to riešilo. Starosta: my
sme už dali žiadosť na políciu. P. Škvarka: Ešte sa nevyjadrili? Značka by sa mohla dať len
od Tomlákov, lebo Hrivnák tam má dosť veľkú plochu. P. Vetrák: To oni posúdia. Dakedy to
posielali na okr. Správu ciest. Treba ešte zavolať cestárom.
- P Vetrák: Cez úrad práce máme upratovačku a ešte máme niekoho? Na iný projekt nemáme
nikoho? Ing. Vývleková: všetko je pozastavené. Starosta: na § 12 je tu Paľko Brádňan a na §
10 je Miro Baláž, ale on len pondelky, lebo má robiť len 32 hod. a Marcelka Gondová, aby
dostali tú dávku v hmotnej núdzi. Aj títo robia na zodpovednosť obci, lebo predtým to už mali
zakázané. Teraz je to na obci ako si to zabezpečí, ale nás je tu málo, niektoré obce majú aj 30
ľudí.
K bodu č. 9 - Záver
Starosta obce sa opýtal či má ešte niekto niečo dodať,, potom poďakoval všetkým prítomným
poslancom za pochopenie a za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. Poprial
všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, do Nového roka hlavne veľa zdravia, šťastia.
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Dodal: Dúfajme, že nový rok bude lepší, že nebudeme musieť nosiť rúška a budeme sa môcť
stretávať a konečne bude aj lepšia nálada aj medzi ľuďmi, lebo toto je naozaj hrozný boj pre
všetkých, že bude kus veselšie, že bude šťastnejší život, lebo nedá sa ani to šťastie vychutnať.
Poslanci súhlasili so starostom, poďakovali a popriali mu podobne všetko dobré.

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

___________________________

Ondrej Vetrák

___________________________

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

XI. OZ
08.12.2020
P
P
N
P
P
P
N

