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Z Á P I S N I C A 

 

Zo 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 28.10.2021 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:       Ján Lupták, Iveta Valentová  

Ď a l š í   prítomný:                            podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Konsolidovaná výročná správa Obce hrachovo za rok 2020 

5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020 

6. Vyhlásenie II. kola obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

o prevode nehnuteľného majetku – stavebných pozemkov vo vlastníctve Obce Hrachovo 

v lokalite IBV Hrachovo 

7. Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Sama Vozára Hrachovo v školskom roku 2020/2021 

9. Rôzne 

10. 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 15. 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.  

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák,  JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan, 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 Ondreja Vetráka a Ing. Miroslava Kochana.  

 

K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
        Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov JUDr. Zuzanu Kederovú 

a Mateja Škvarku.. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0.  

 

K bodu č. 4 a 5 – Konsolidovaná výročná správa Obce hrachovo za rok 2020 a Správa 

nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020 

         Všetky materiály boli poslancom vopred zaslané emailom. Každý rok robíme audit 

k účtovnej závierke, to sa požaduje aj k niektorým projektom. Audítor -  D.A.E. AUDIT s. r. 

o., Lučenec vychádza z našich podkladov – z konsolidovanej výročnej správy a dospel 

k nasledujúcemu záveru: uskutočnil audit účtovnej závierky Obce Hrachovo, ktorá obsahuje 

súvahu k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok 2020 a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 

významných účtovných zásad a účtovných metód. Priložená účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za 

rok 2020 podľa zákona 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve. V správe z overenia dodržania 

povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov skonštatoval, že Obec Hrachovo konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Za prijatie uznesenia dal starosta 

hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0.  

 

K bodu č. 6_- Vyhlásenie II. kola obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy o prevode nehnuteľného majetku – stavebných pozemkov vo vlastníctve Obce 

Hrachovo v lokalite IBV Hrachovo 

        Doteraz sme predali 7 pozemkov, zatiaľ máme 5 ďalších záujemcov, ktorí podali 

žiadosť: Jerguš Stejskal, Rastislav Bálint, Martina Lubajová,  Ladislav Iboš a Vladimír Košík. 

A dnes sa bol informovať ešte p. Molnár. P. Košík neveril, že stihneme inžinierske siete, preto 

sa v prvom kole neprihlásil do súťaže, takže ho teraz vyzveme. Máme už,  spravenú vodu, už 

je aj natlakovaná, celé potrubie plynu máme natlakovanú, len prepoj na hlavné potrubie musia 
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spraviť plynári za prítomnosti technickej inšpekcie. To je naplánované na budúci týždeň. Je 

spravená dažďová kanalizácia, cesta je vysypaná zhruba 15 cm makadámom a dnes dokopal 

prípoj elektriky, ktorú by mali prísť robiť v utorok na budúci týždeň. Zo 17 pozemkov ak 

všetci kúpia, by sme mali mať predaných 13 pozemkov. Dve pozemky ešte nie sú 

k dispozícii, až keď spravíme preložku vysokého napätia.  

P. Škvarka: Kováčová ostala? 

Starosta: Ostala, oni tam chcú pri hore. Takže by sme potrebovali zasa schváliť podmienky 

verenej súťaže, ako minule  tie isté podmienky, len dátum zverejnenia bude iná a cenu, to by 

sme nemali meniť, lebo už bude férové pre všetkých rovnako, aj keby nebolo zle dať vyššiu 

cenu. Od 12. majú robiť cestu od družstva smerom do dediny, myli by frézovať asfalt. 

Vybavili by sme ten frézovaný asfalt na ten makadám, by sa to zavalcovalo a bolo by to 

finančne pre nás lacnejšie. S financiami by sme mali vykryť všetko čo sa do dokonca roka 

spraví, len musíme presunúť z rezervného fondu ušetrené prostriedky na samostatný účet, 

zriadený zvlášť na IBV. 

JUDr. Kederová: z IBV nemám žiadne obavy, už je to dobre. 

Starosta: Keď sa spraví aj elektrika, už to bude hotové, okrem cesty. To už bude v priebehu 2-

3 rokov, keď 60 % ľudí si postaví domy, až sa nám bude dať dačo ušetriť potom budeme 

riešiť cestu. Keď by sme chodník aj hneď neurobili, to sa dá dorobiť. 

JUDr. Kederová: Uvidíme aká bude situácia, aj úver sa môže zobrať. Títo záujemcovia sa 

prihlásili tak, že to len počuli, nebolo nič zverejnené,  reklamované? 

Starosta: Nebolo nič zverejnené. Nechceli sme to ani veľmi dávať, lebo potom by sa prihlásilo 

veľa ľudí, že by sa prebíjali za jeden pozemok.  

JUDr. Kederová: som za , aby sa verejná súťaž vyhlásila za tých istých podmienok a tú istú 

cenu, ale už v ďalšom kole, nemám obavy, že sa aj tie zvyšné pozemky predajú, netreba sa 

nikomu prosiť. Keď to budú nejaký cudzí nemusí to byť za tých istých podmienok, nechceme 

my zarobiť, ale nemusíme mať obavy. 

Ďalšiu súťaž vyhlásime už len na budúci rok, lebo keď táto prejde a budeme mať peniaze, my 

si všetko vyrovnáme a môžeme vrátiť prostriedky do rezervného fondu. Tie zostávajúce 

pozemky stačíme predať keď budeme chcieť robiť cestu, lebo tie peniaze už použijeme na 

cestu. Ešte teraz potrebujeme predať aspoň 5 pozemkov, aby sme dostali späť čo bolo 

preinvestované. 

JUDr. Kederová: ja myslím, že keď môžeme predať tie zvyšné pozemky na rok, za vyššiu 

cenu, tak je to iba pre nás výhoda. To budeme riešiť potom. 

Starosta: Chce niekto k tomu niečo dodať? Súhlasíte aby bola verejná súťaž vyhlásená za tých 

istých podmienok, za takú istú cenu?  Poslanci súhlasili a starosta  dal hlasovať za prijatie 

uznesenia v tom istom znení ako bolo vyhlásené 1. kolo verejnej obchodnej súťaže 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0.  

 

K bodu č. 7 - Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo podalo žiadosť o zvýšenie 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole zo súčasnej sumy 6,00 € na 8,00 € 

na jedno dieťa mesačne s účinnosťou od 1.1.2022. Spôsob úhrady: vždy do 15. dňa v mesiaci 

za nasledujúci mesiac (pôvodne bolo do 25. dňa) bezhotovostným prevodom alebo šekom 

mesačne, dvojmesačne, 2 x ročne podľa voľby rodiča. Dotácia z ÚPSVaR sa zvýšila z 1,20 € 

na 1,30 € od 1. septembra. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu sa vzťahuje aj na deti, ktoré 

nedovŕšili 6 rokov a sú v poslednom ročníku MŠ., resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. 

Toto preberáme skôr, aby  sme to vedeli pripraviť VZN na ďalšie zastupiteľstvo, aby bolo 

zverejnené 15 dní vopred. 

JUDr. Kederová: ja tento návrh podporujem, lebo  to nie také navýšenie, dlhé roky bolo 6,00 

€, nemám prehľad ako je v okolitých obciach, ale v mestách majú oveľa viacej. Treba to 
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škôlke. Pred dvoma týždňami som tam bola pozrieť, celkom je to tam dobre. Hore sú pekné aj 

sociálne zariadenia, ale dole je to strašné. Bolo by to treba prerobiť. 

Starosta: budeme to riešiť v ďalšom bode, máme tu žiadosť.  Zo škôlky poslali také pekné, 

milé lístočky pre dôchodcov. Informoval poslancov, že zápis do 1. ročníka ZŠ bude 5.4. 

v utorok a dňa 6.4. v stredu  od 14,00 do 16,30 hod a do MŠ 13.5.2022 v piatok od 13,00 do 

15,00 hod. Ešte dodal, že obvolal, obehal a vysvetlil rodičom za tie 4 dvojročné deti, ktoré 

mali nastúpiť do MŠ len od januára, takže podali do 15. septembra žiadosť, tým pádom by 

sme mali aj na tie deti dostať peniaze, lebo boli prijaté, a výkaz sa robí do 15. septembra. Ak 

budú mať nejaký problém, donesú potvrdenie od lekára, že ešte nemôžu chodiť. Rodičia 

súhlasili, niektorí boli aj radi, že ich zobrali skôr. P. Drugdová podala žiadosť o rekonštrukciu 

sociálnych zariadení. Keď sa rekonštruovali sociálne zariadenia na poschodí stálo nás to 5 tis. 

€, robil to p Budovec. Dáme spraviť tiež rozpočet vyhlásime súťaž, dali by sme to do plánu, 

na budúcom zasadnutí by sme vsunuli rekonštrukciu sociálnych zariadení do rozpočtu. 

Najlepšie by bolo, keby sme to stihli do 9. decembra, len aby MF dalo vedieť koľko 

dostaneme podielové dane. 

 

K bodu č. 8 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo v školskom roku 2020/2021 

Starosta poprosil p. riaditeľa aby oboznámil poslancov. 

Mgr. Bálint: Predpokladám, že správu všetci dostali emailom. V minulom roku bolo 

prihlásených 161 žiakov. Od 26. októbra bol II. Stupeň na dištančnom vzdelávaní až do mája. 

T .j. pol roka sa vyučovalo dištančne, načo bol pripravený žiaci, aj učiteľský zbor len 

čiastočne, samozrejme na to sa úplne pripraviť nedá. Stretávali sme sa s veľkými problémami, 

5 % detí sa pripájalo len s časti, alebo vôbec, 60 % bolo relatívne stabilných. Táto situácia sa 

odzrkadlila aj na výsledkoch žiakov, ktoré dosahovali priemerné, až podpriemerné výsledky. 

I. stupeň fungoval našťastie bez problémov, až na nejaké výnimky, keď sme boli v karanténe 

2 týždne zatvorený. Tam tie problémy až také neboli. Súhrnná správa o hospodárení: 

v minulom školskom roku sme ušetrili 20 tis. €, ktoré sme použili na opravu požiarných 

schodíšť, ktoré boli v dezolátnom, až nebezpečnom stave. Rozmýšľal som, že to dám spraviť 

celé želené, ale finančne by to stálo podstatne viacej.  Čo by Vás ešte zaujímalo? 

Starosta: to schodisko aj skrášlilo tú časť školy, lebo to už naozaj bolo v dezolátnom stave. 

P. Škvarka: ako je to s bytom? 

Mg. Bálint: Byt je momentálne v neobývateľnom stave. Chceli by sme tam dať pomerný 

merač elektriny, kúpeľňa je v dezolátnom stave, kuchyňa tam prakticky nie je. Potrebujeme 

tam dosť značné investície. 

Starosta: uvidíme začiatkom roka, až budeme mať všetko splatené, môžeme zobrať p. 

Kubaliaka na dohodu. Momentálne nás to nesúri, nájom tam bol 40,00 € mesačne. Za 10 

rokov je to 4 tis. €, to do toho musíme dať určite a vráti sa nám to o 10 rokov. Keď niekto 

bude chcieť, chcel by to prerobiť, môžeme sa dohodnúť aj tak, že vypíšeme súťaž, on by to 

pre financoval mal by to odpustené za nájmu. Teraz sú už aspoň vymenené okná, kuchynskú 

linku nech kúpi, ten kto tam chce bývať, lebo každý má iné predstavy. 

Mgr. Bálint: v budúcom roku nemôžeme počítať ani s úsporou, lebo nárast cien energií je 

strašný. Vlani sme uzatvárali zmluvu na plyn v cene 18,00 €/ MW, teraz je to 66,00 €/MW na 

budúci rok. Elektriku sme so SSE uzavreli 166,00 €/MW vlani bolo 50,00 €/MW. Ak nám 

štát v tomto nepomôže, tak všetky peniaze pôjdu na energie 

JUDr. Kederová: čo sa týka, prejednávaných problémov medzi školskej jedálne a MŠ sa 

zlepšilo. Dištančné vzdelávanie ako prebieha v tých sociálne slabších rodinách? 

Mgr. Bálint: na 99% majú všetci internet, niekedy sa tvária, že im to nefunguje, alebo majú 

výpadok, v takých prípadoch máme pracovné listy, ktoré si musia prísť prevziať a doniesť 

vypracovaný. Samozrejme to tiež nefunguje, lebo nedá sa im prísť a i. výhovorky, vždy sa 

niečo nájde ako sa to nedá. Ministerstvo sa k tomu dosť benevolentne stavia, predminulý rok 
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zakazovali opakovať ročníky týmto žiakom. Čo spôsobuje ďalšie problémy, hlavne 

u prvákov, ktorí nemajú osvojené písmo a museli sme ich nechať postúpiť do druhého 

ročníka. Takže v druhom ročníku máme analfabetov, ktorí nevedia ani čítať ani písať.  

JUDr.  Kederová : To je strašné, to musí strašne postihnúť deti, aj tie ktorým sa venujú 

Mgr. Bálint: do kuchyne sme aj vďaka obce zakúpili varný kotol, aj kuchyňa sa postupne 

vynovuje. 

Niekto už nemal pripomienky, starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať: 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0.  

 

K bodu č. 9 – Rôzne 

Starosta: Od minulého zastupiteľstva sme dali na Krajský úrad B. Bystria, odb. školstva 2 

projekty: 

-    Rekonštrukcia výplní otvorov telocvične a hygienických zariadení Základnej školy 

s materskou školou Sama Vozára Hrachovo - celkové náklady sú vyčíslené v sume:159 tis. € 

so spolufinancovaním vo výške: 1 400,00 € vrátane.  

-   Rekonštrukciu kotolne Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo - 

celkové náklady sú vyčíslené v sume: 134 tis. €   so spolufinancovaním vo výške: 1 300,00 € 

vrátane. Mali by to schváliť do konca roka. Poslanci so spolufinancovaním súhlasili, starosta 

dal za prijatie uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0 

- Vyšla výzva Min. investície  rozvoja  a informatizácie SR na cesty v sume od 40 do 240 tis. 

€ do 5. novembra, čo je nereálne spraviť stavebné povolenie a aj projekt.  My máme 

vypracovaný projekt aj stavebné povolenie /iba sme predlžili platnosť/  na ulicu Hradná. 

Podali sme žiadosť na 97 972,.- €, z toho je spolufinancovanie 5%, lebo obce na 500 

obyvateľov musia mať spoluúčasť. Na celé SR bolo na bežné výdavky 2 mil. € a 4 mil. 900 

tis. €. My sme podali žiadosť elektronicky cez Slovensko.sk 19. októbra a kto podal žiadosť 

do 20. okt. Má + 10 bodov. Žiadosť je podaná, ale nevieme kedy budú schvalovať. Starosta 

dal hlasovať za spolufinancovanie 5 % vo výške 4 898,64 Eur na projekt: Obnova miestnych 

komunikácií v obci Hrachovo na ulici Hradná 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0 

- Projekt „Vypracovanie účelového energetického auditu“ bol schválený na kultúrny dom, 

základnú školu a zdravotné stredisko. Bolo do 20 tis. €, my sme vysúťažili za 7 886,- €, čiže 

aj spoluúčasť budeme mať nižšiu.  

Čo sa týka financovania IBV potrebujeme presunúť prostriedky z rezervného fondu. Ľudia 

zaplatili za pozemky 149 tis. €. Prvá etapa: voda, plyn, dažďová kanalizácia bola vysúťažená 

za 135 tis.€. Príprava staveniska – vybágrovanie, odvoz hliny bolo za 39 tis. €. Elektrika, 

ktorá sa teraz bude robiť bolo zvlášť za 30 906 €, pokládka kábla mala byť len, ako keď by sa 

postavil stĺp a ľudia si mali zo stĺpa ťahať, aby v tom bol poriadok sme spravili na hranicu 

pozemkov, kde sa rozdvojí a budú 2 prípojky a to nebolo v rozpočte. Blíži sa kolaudácia 

a potrebujeme to vyplatiť a dofinancovať z rezervného fondu ak s tým súhlasíte. 

Starosta dal hlasovať za použitie rezervného fondu vo výške: 75 067,02 € na úhradu nákladov 

IBV Hrachovo, a to: 

1. Dodávateľ: EV-mont, s. r. o. 

Názov stavby:  

a) 14487 – Hrachovo – IBV – Rozšírenie NNK v sume 30 906,00 Eur, 

b) Hrachovo – El. prípojky ER –Elektromerový rozvádzač v sume 4 692,00 Eur. 

2. Dodávateľ: PUR – STAV KB, s. r. o. 
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Názov stavby: „Príprava staveniska IBV Hrachovo – I. etapa“ v sume 39 469,02 Eur. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0.  

Následne da starosta hlasovať za úpravu rozpočtu v príjmovej časti – kapitálový príjem vo 

výške: 148 080,00 €, t.j. uhradená kúpna cena stavebných pozemkov v lokalite IBV Hrachovo 

na základe obchodnej verejnej súťaže zverejnenej 13.5.2021  a vo výdavkovej časti - 

kapitálový výdavok vo výške 145 678,85 €,  na stavby:  

a) Hrachovo – El. prípojky – Pokládka kábla v sume 4 953,60 Eur, 

b) Technická vybavenosť IBV Hrachovo – Preložka vzdušného VN vedenia (PD a IČ) 

v sume 2 904,00 Eur, 

c) Hrachovo – El. prípojky – Projekt realizačný v sume 720,00 Eur,  

d) 14617 – Hrachovo – IBV – Rekonštrukcia TS 322/ts/hrachovo_obec.4.ibv v sume 

1 524,00 Eur, 

e) „Technická vybavenosť IBV Hrachovo – I. etapa“ v sume 135 577,25 Eur. 

f) Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

- Mali by sme určiť názov ulice, lebo keď budú žiadať prípojku aj na vodu, elektriku bude 

treba nazvať ulicu, ak by ste poslali návrhy, prípadne v škole dať deťom ako by chceli aby sa 

volala ulica. Aj Nová by nebolo zle, lebo je nová. 

Mgr. Bálint navrhol Vansová, lebo Terézia Vansová tu tiež určitý čas pôsobila. 

- Boli sme s JUDr. Kederovou následne na kontrole v školskej jedálni, neboli závažné 

nedostatky,  teraz je problém, že nemá kto variť. 

Mgr. Bálint: mala by prísť Erika Trímajová, ona je vyučená kuchárka. 

Starosta: je tam aj Alena Knechtová na pol úväzok. 

JUDr. Kederová: pri kontrole závažné nedostatky neboli, je toho aj veľa, ale čo sa týka 

vzťahy medzi ľuďmi pri snahe obidvoch strán zlepšilo. 

Mgr. Bálint: mali sme sedenie s p. Drugdovou a p. Kochanovou  a presne sa stanovili 

pravidlá. 

Starosta: aj kuchárky si uvedomili, že musia rešpektovať vedúcu jedálne. 

JUDr. Kederová: Treba doriešiť tie desiate, či sa na tom bude trvať, alebo nie. 

Starosta: osobne som tam bol, aby pozrela koľko sa robilo a za koľko predošlé roky. Ak bude 

viac ako 50 ľudí, tak sa to oplatí, ale za 15-20 nie. My sme len toľko povedali, že v iných 

školách majú nejaké pridané hodnoty, napr. chodia na plaváreň, u nás deti, ktoré sú tu nech sa 

najedia. 

Mgr. Bálint: je prihlásených cca. 40- 38 detí. 

Starosta: My sme povedali, že to má prepočíta. Keď povie , že bude treba doplácať 20 centov, 

keď chcete treba doplatiť. Lebo potom sú ďalšie deti ukrátené na obede. 

JUDr. Kederová: V MŠ to vychádza 35 centov a v škole pre 1. stupeň 48 centov, a pre 2. 

stupeň 52 centov, to by vyplatili, alebo aj ten mliečny program treba objednať. 

Mgr. Bálint: mliečny program ide cez školu, vtedy majú nárok všetky deti, nie len stravujúce 

deti v školskej jedálni. Už to aj robíme asi 2. týždeň. 

- P. Škvarka: kamery sú v akom stave: 

Starosta: dal som spraviť cenovú ponuku p. Kováčovi na tie dve čo nám chýbajú, ale už 

nebudeme kupovať otočné, lebo tie vydržia len 3-4 roky. 

- P. Škvarka: Ako by sme vyriešili kontajnery so sklom, lebo tam je stále aj komunálny 

odpad, alebo plasty. 

Mgr. Bálint: Keď sú kamery, to má naozaj veľký efekt, ako máme kamery výrazne sa znížil 

vandalizmus. 

Starosta: Môžeme dať kameru na roh školy, lebo tam je už sieť spravená, napíše sa: “priestor 

monitorovaný, hádžte len sklo“. 
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- P. Škvarka: sochy v cintoríne, s tým sa už nebude nič robiť tento rok? 

Starosta: sochy p. Valent natrel, potom bol PN, treba ich natrieť druhý raz. Niekto navrhoval, 

že by sme ich nechali v dome smútku stále, len potom by sme museli zavŕtať do steny, 

zachytiť. Do budúceho zastupiteľstva si to rozmyslite či ich dáme von, alebo tam. 

JUDr. Kederová: Zatiaľ, by bolo treba dať sochy dnu, aby sa nezničili. Celkovo by sa malo 

riešiť dom smútku, lebo by malo byť oddelene, kde je nebohý. 

Starosta: tam sme chceli urobiť predeľovaciu stenu, sohy sú pod strechou, ale po ležiačky, 

leto ich treba znova natrieť. 

P. Liptáková: Mŕtvola nemá byť verejne prístupná. To sme riešili už niekoľko rokov. Všade je 

za sklom. Tá garáž pre pohrebné auto je tam zbytočná. Treba ten priestor otvoriť a tam vsunúť 

truhlu. 

JUDr. Kederová: keď sa budú riešiť sochy, treba riešiť celý dom smútku. Bolo prijaté 

uznesenie do budúceho zastupiteľstva zistiť návrh riešenia a cenovú ponuku. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan,  Škvarka), zdržal sa: 

0, proti: 0.  

Starosta: pôjdem popozerať domy smútku, aby som to vedel predstaviť. JUDr. Kederová sa 

ponúkla, že aj ona pôjde. 

- P. Škvarka: Kaderníčka sa žiadna neozvala? 

Strosta: Má záujem p. Petrincová z RS, už aj vymaľovali, robili elektriku. Otvoriť by chcela 

v decembri. 

- Ako doriešila stavebná komisia žiadosť p. Vrábľa o pozemok? 

P. Vetrák:  Tam je ten problém, že tá cesta, po ktorej on aj teraz chodí, to je pozemok 

cirkevný. Keby sa aj povolilo on sa tam nevie dostať, lebo nemá ani písomný súhlas od cirkvi. 

Komisia tak rozhodla, že zatiaľ sa to nedoporučuje,, pokiaľ sa nedoriešia tieto veci. Cesta je 

kolmo na regulačku a potom doľava je obecný pozemok a obec by sa zase nedostala na svoj 

pozemok. To je dosť komplikované, lebo on tam oficiálne nemôže chodiť. 

Starosta: tak mu odpoviem, že musí sa v prvom rade doriešiť prístup od hlavnej cesty po 

obecnú parcelu. 

JUDr. Kederová: Dá sa zriadiť aj vecné bremeno. 

Starosta: to nie je veľká plocha, cca 100 m2. Budeme to riešiť, bolo by to zámennou zmluvou. 

P. Badinka: ako ideme riešiť tú poľnú cestu, Výboštekovú? 

Starosta: P. Výboštek si spravil závoru na cestu, že je to jeho pozemok, pritom on tam má 

možno 1/6-inu, lebo to nemá vysporiadané po smrti otca, to dedilo veľa ľudí. My to budeme 

vedieť, len keď to dáme geometricky zamerať. Povedal, že do 15. novembra mu majú 

vymerať, ak nie zavoláme p. Čajku a dáme vymerať. Už sme mu napísali, že rampa musí byť 

otvorená kým sa to geometricky vymerať. Aj prisľúbil, že kým sa to vymeria bude rampa 

otvorená. 

P. Vetrák: Keď bude ten frézovaný asfalt spravme aspoň tie najhoršie cesty opraviť, pri 

pekárni. 

Starosta: Frézovať by mali od 12.-tého. Dáme tam, kde je ten trojuholník, a dole pri 

Kubaliakovcov, ostatné by sme vozili na IBV, alebo môžeme mať aj tu skládku. 

P. Škvarka: aj pri škole je ten úsek dosť v zlom stave. 

JUDr. Kederová: Aj cesta do cintorína od hlavnej cesty je v strašnom stave. 

Starosta: Na budúci týždeň by sme mohli ísť za  riaditeľom vodární - p. Juríkom, že by to 

mohol dať do plánu., lebo to je cesta vodárenskej spoločnosti a mi do toho podľa zákon ani 

nemôžeme do toho investovať. 

JUDr. Kederová: Dobre, pôjdeme za ním. 
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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.  

  

 

 

                                                                                               ____________________________ 

         Ondrej Knechta 

           starosta obce 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Ondrej Vetrák                                                                        ____________________________                     

 

 

Ing. Miroslav Kochan                                                             ___________________________ 

 

 

Zapísala: Katarína Mareková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

D O C H Á D Z K A 

poslancov OZ za rok 2021 

 
Meno priezvisko 

 

XII. OZ 

18.03.2021 

XIII. OZ 

02.06.2021 

XIV. OZ 

26.08.2021 

XV. OZ 

28.10.2021 

Ondrej Vetrák P P P P 

Ing. Miroslav Badinka P P P P 

JUDr. Zuzana Kederová  N P P P 

Ing. Miroslav Kochan P P P P 

Ján Lupták P P P N 

Matej Škvarka P P P P 

Iveta Valentová P P P N 

 

 

P - prítomný 

N - neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


