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ZÁPISNICA
Zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 8.12.2021 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,15 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. Miroslav Badinka
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných pozemkov IBV“ zo
dňa 29.10.2021
5. Návrh VZN Obce Hrachovo č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Hrachovo
č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hrachovo
6. Návrh VZN Obce Hrachovo č. 3/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Hrachovo
7. Návrh VZN Obce Hrachovo č. 4/2021 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
8. Návrh VZN Obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
9. Návrh schváleného rozpočtu Obce Hrachovo na roky 2022-2024
10. Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu Obce Hrachovo v zmysle VZN č. 1/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
11. Rôzne
12. 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 16. 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. P. poslanec Matej Škvarka sa na zasadnutie OZ dostavil
s menším oneskorením.
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. Kochan, Lupták, 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 JUDr. Zuzanu Kederovú
a Ivetu Valentovú.. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Valentová), zdržal sa: 0,
proti: 0.
K bodu č. 4 – Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných
pozemkov IBV“ zo dňa 29.10.2021
Starosta: dňa 29.10.2021 bola vyhlásená verejní obchodná súťaž na odpredaj ostatných
ôsmych voľných stavebných pozemkov. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásili 4
uchádzači:
1. Martina Lubajová, Fľaková 18/26, 980 53 Rimavská Baňa na p.č. C KN 250/149
o výmere 813 m2 cenová ponuka 24,00 €
2. Jerguš Stejskal, Š.M. Daxnera 650/16, 981 01 Hnúšťa a manželka Ing. Nina
Stejskalová, Nová 537/3, 985 01 Kaliovo na p.č. C KN 250/159 o výmere 958 m2
cenová ponuka 24,00 €
3. Mgr. Rastislav Bálint, a manželka Ing. Katarína Bálintová, obaja bytom
Osloboditeľov 254/3, 980 52 Hrachovo na p.č. C KN 250/156 o výmere 895 m2
cenová ponuka 24,00 €
4. Ing. Miroslav Sirotiak a manželka Silvia Sirotiaková, obaja bytom Kociha 81, 980 52
Hrachovo tiež na p.č. C KN 250/159 o výmere 958 m2 cenová ponuka 24,00 €
Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na zasadnutí dňa 18.11.2021 v zložení:
O. Vetrák, JUDr. Z. Kederová, M. Škvarka, K. Mareková, Ing. M. Vývleková skonštatovala,
že keďže prvý podal žiadosť na p.č. C KN 250/159 o výmere 958 m2 s rovnakou cenovou
ponukou 24,00 € p. Jeguš Stejskal manželkou, podľa podmienok verejnej obchodnej súťaže
bola jeho žiadosť uprednostnená- úspešná a navrhla p. Sirotiakovi s manželkou ponúknuť
ostatné voľné pozemky za vyhlásených podmienok. P. Sirotiak mal záujem o väčší pozemok,
preto chcel kúpiť dva pozemky. Nakoľko verejná obchodná súťaž vylučuje jednému
vlastníkovi kúpiť dve parcely jeho žiadosti nie je možné vyhovieť.
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JUDr. Kederová: ak má skutočne záujem, mohol by kúpiť aj na deti, alebo na niekoho
z rodiny.
Starosta: máme podmienku, každému jednu parcelu kto chce stavať Ak chcel aj pre deti, mal
podať žiadosť na dva stavebné pozemky: napr: jednu dcéra jednu on, ale on chcel vyslovene
spojiť dve parcely na jeden stavebný pozemok. To by mu nikto nepovolil, zbytočne by to
kúpil, aj tak by to musel vrátiť. Nepredáme dva pozemky nikomu, ani by to neukázalo pekne
na tej ulici. Tak je to naplánované, že na každom pozemku jeden dom.
JUDr. Kederová: Nechcel on kúpiť pozemok aj pre deti a dal žiadosť na 2 pozemky. Či on to
tak nemyslel?
Starosta: Jasne, Keby chcel kúpiť dva pozemky a by sa zaviazal do dvoch rokov stavebné
povolenie na oboch pozemkoch, keby na druhom nezačal stavať, by musel vrátiť. Ale on to
tak aj povedal na rovinu, preto sme mu tak aj odpovedali.
Takže podmienky verejnej obchodnej súťaže splnili prví traja uchádzači, musíme prijať
uznesenia, aby sme mohli spraviť s nimi zmluvu a dať návrh na vklad. Prečítal návrh
uznesení:
- schvaľuje
odpredaj pozemku na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite IBV Hrachovo,
vedené na Okresnom úrade Rimavská Sobota, katastrálny odbor, katastrálne územie:
Hrachovo na liste vlastníctva č. 367, parc. č. C KN 250/149 o výmere 813 m2 v cene 24,00
€/m2 účastníkovi obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 29.10.2021: Martina Lubajová,
nar. 01.03.2000, bytom Fľaková 18/26, 980 53 Rimavská Baňa do svojho výlučného
vlastníctva v podiele 1/1-ina.
- schvaľuje
odpredaj pozemku na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite IBV Hrachovo,
vedené na Okresnom úrade Rimavská Sobota, katastrálny odbor, katastrálne územie:
Hrachovo na liste vlastníctva č. 367, parc. č. C KN 250/159 o výmere 958 m2 v cene
24,00 €/m2 účastníkovi obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 29.10.2021: Jerguš
Stejskal, nar. 23.06.1996, bytom Š. M. Daxnera 650/16, 981 01 Hnúšťa a Ing. Nina
Stejskalová, rodená Hoduliaková, nar. 20.03.1996, bytom Nová 537/3, 985 01 Kalinovo do
svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1-ina.
-schvaľuje
odpredaj pozemku na individuálnu výstavbu rodinných domov v lokalite IBV Hrachovo,
vedené na Okresnom úrade Rimavská Sobota, katastrálny odbor, katastrálne územie:
Hrachovo na liste vlastníctva č. 367, parc. č. C KN 250/156 o výmere 895 m2 v cene
24,00 €/m2 účastníkovi obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 29.10.2021: Mgr.
Rastislav Bálint, nar. 27.03.1977, bytom Osloboditeľov 254/3, 980 52 Hrachovo a Ing.
Katarína Bálintová, rodená Bálintová, nar. 19.12.1979, bytom Osloboditeľov 254/3, 980
52 Hrachovo do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1-ina.
Nakoľko neboli námietky ani pripomienky, dal za prijatie uznesení hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. Poďakoval za hlasovanie a uznesenia boli prijaté.
K bodu č. 5 - Návrh VZN Obce Hrachovo č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hrachovo
Starosta: Všetky materiály boli poslancom vopred zaslané emailom. Opýtal sa či ich všetci
dostali a poprosil Ing. Vývlekovú, aby oboznámila poslancov s jednotlivými položkami.
Ing. Vývleková: v MŠ žiadajú o z výšenie príspevku zo 6,00 € na 8,00 €, príspevky uhrádzať
do 15. dňa, nie ako bolo pôvodne do 25. dňa, v školskej jedálni je dotácia 1,30 €, pôvodne
bolo 1,20 €. Zákonný zástupca za platí za stravu, ak dieťa neodhlási zo stray do 14:00,
pôvodne bolo do 13:45 hod. hod Ostatné položky boli nezmenené.
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Starosta: spýtal sa či s uvedeným návrhom súhlasia, alebo či má niekto námietky. Poslanci
s hore uvedeným súhlasili a starosta dal za prijatie uznesenia hasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. Poďakoval za hlasovanie a uznesenia boli prijaté.
JUDr. Kederová: sa opýtala na desiate v ŠJ.
Mgr. Bálint: zatiaľ vedúca ŠJ nevyčíslila efektívnosť, zostávajú tak ako je v tej sume, ktorá je
daná tabuľkou. Dohodli sa, že po novom roku sa vypočíta. Desiate sa robia ďalej.
K bodu č. 6 - Návrh VZN Obce Hrachovo č. 3/2021 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Hrachovo
Starosta poprosil o informáciu Ing. Vývlekovú.
Ing. Vývleková: Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je určená počtom detí v MŠ, v
školskom klube a v ZŠ k 15.9. vynásobenej dotáciou na mzdy a prevádzku na jedného žiaka.
Čiže v MŠ majú 36 detí – vychádza to 2900 € na kalendárny rok, na budúci rok na jedno
dieťa. V školskom klube majú 60 detí – vychádza to na jedného žiaka 660 € na rok
a v školskej jedálni majú 159 stravníkov – vychádza to na 450 € na jedného stravníka.
Starosta: tieto uvedené čiastky násobky počtom detí je vlastne suma – objem rozpočtu na
prevádzku MŠ, ŠJ a školského klubu a zahŕňa to vlastne všetko: mzdy, prevádzku, energie
atď. Rozpočet MŠ, ŠJ a školský klub, ktorý budeme schvaľovať sa skladá z jednotlivých
položiek a sumár vyjde prepočtom žiakov a s tou čiastkou, ktorú teraz vlastne budeme
schvaľovať. Spýtal sa či má niekto k tomu niečo dodať, nikto nenamietal a starosta dal za
prijatie uznesenia hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0. Poďakoval za hlasovanie a uznesenia boli prijaté.
K bodu č. 7 - Návrh VZN Obce Hrachovo č. 4/2021 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
Starosta poprosil o informáciu Ing. Vývlekovú
Ing. Vývleková: Zápis do prvého ročníka ZŠ sa bude konať 5. apríla 2022 v utorok od 14:00
do 16:30 hod a zároveň 6. apríla v stredu tiež od 14:00 do 16:30 hod a zápis do MŠ bude
v budúcom roku 13. mája v piatok od 13:00 do 15:00 hod.
Starosta: spýtal sa p. riaditeľa ZŠ, keď niekto bude chcieť dať dieťa dvojročné po septembri,
má dať zapísať dieťa v máji?
Mgr. Bálint: Ano.
Starosta: všetkých ľudí upozorníme, že kto chce dať aj dvojročné deti do konca roka, musia
doniesť žiadosť v máji.
JUDr. Kederová: tu platí čo sme sa dohodli, že treba zistiť záujem o zápis detí podľa veku do
konca februára.
Starosta: keby sme dali termín do konca marca, to máme dva mesiace dopredu, lebo či ľudia
budú vedieť už januári.
Mgr. Bálint: v marci to stačí.
Starosta: dajme do 15. marca, lebo už skôr budú vedieť aj ľudia. Vyžiadame aj zo Skálnika
a z Kocihy a prípadne z Teriakoviec a zo Zalužian, ti čo sem chodia.
JUDr. Kederová: aby sa potom vysvetlilo rodičom, aby s tým nepočítali keby mali dvojročné
deti a bol by väčší záujem o zápis detí vyššieho veku. To je úloha najmä zástupkyni školy,
a podľa toho aký bude záujem, ona si to už môže pripraviť aj na ďalší rok dopredu. Potom,
podľa toho aký bude záujem rozhodne starosta, riaditeľ ZŠ a zástupkyňa ZŠ kto sa príjme
prioritne podľa určených kritérií a kto sa neprijme. Je to veľký rozdiel, oproti tomu ako bolo
predtým vo VZN bol termín podania žiadosti vo februári, aby sa mohlo s rodičmi rozprávať
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a aby žiadosť si už podávali tí, de je akceptovateľné, že budú prijatí. Je to trojmesačný
rozdiel.
Starosta: keď už rodičia vedia, že o 4 mesiace už chcú dať dieťa do škôlky, už vedia viac
o svojom dieťati, už vedia ako ciká, ako je pripravené do škôlky. Nikto nemal ďalšie
pripomienky, starosta dal hlasovať za prijatie uznesenia.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 8 - Návrh VZN Obce Hrachovo č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta: je prognóza, že poplatky za komunálny odpad sa navýšia na určitú vysokú sumu
v roku 2024, 2025 a 2026, aby nebol taký veľký nárast a potom by sme zvýšili o 10 -12 €,
ľudia by to zle pochopili, aj by sa na to ťažko zvykali, navrhovali sme zvýšenie teraz o 3,00 €
na osobu a na rok. Pôvodne bolo 24,00 € a teraz sa navrhuje 27,00 €. Keď to vydelíme 10
mesiacmi, tak je to 0,30 €. Ľudia majú kde dať pastové fľaše, plechovky, konzervy aj VKM
môžu dávať do vriec, na sklo máme kontajnery, do cintorína vozia skoro všetko, môžu tam
odniesť aj konáre aj lístie. Tak isto aj na Svetlej. Zatiaľ nemajú ľudia starosti, nemajú doma
smetiská, ani sa nikde nerobia, bola by to hlúposť vyvážať niekde do hory ako tu pekne do
cintorína. Sú 4 kontajnery. Často ani nerozdelia železo, drevo aj to neprenasledujeme ľudí.
Má človek konfort, aj keď sú to dosť veľké položky. Neviem, či to je podľa Vás veľa?
JUDr. Kederová: ja by som kľudne aj vyššie nadvihla, lebo výdavky obce aj tak budú vyššie,
aj pri tomto navýšení nepokryjú výdavky obce. Roky sa nezvyšovalo, je to 3 € navýšenie.
Ing. Vývleková: je to 3 €, na mesiac je o 0,25 € na osobu.
JUDr. Kederová: či by sme nenavýšili aj na 28 €, alebo 29 €? Radšej keď už teraz
navyšujeme, ja by som bola za to že už navýšiť viacej. Na budúci rok sa nenavýši, lebo je
volebný rok, aj potom bude ťažšie.
P. Škvarka: to navýšenie nie je až taký problém, ale z môjho pohľadu teraz sa vyváža odpad
každé dva týždne, mne by stačilo aj každé tri týždne, tým by sa možno donútilo ľudí viac
triediť odpad. Ja napr. keď mám kupu len do poly, ani ju nevykladám.
Starosta: môžeme fyzicky pozrieť každú kupu, aby sme zistili ako sú naplnené. Lebo takto je
to ťažko povedať, lebo niekto má aj 2 kupy. Keď 80 % bude plných kúp, a niekto bude mať aj
dve, tak to nemáme čo riešiť.Ty keď poctivo triediš, môžeš byť tri % z ľudí. Ma to musíme
brať celkovo. Niekto je stále doma.
P. Lupták: si sám, keď budeš mať de deti to zase bude iné.
Mgr. Bálint: Tá cena pokrýva všetky náklady, čo pýta likvidátor odpadu?
Starosta: Nie. My doplácame, napr. cintorín vývoz, sklo, nebezpečný odpad.
Mgr. Bálint: ja by som potom tiež bol za to ešte to navýšiť, aby obec čo najmenej doplácala
na likvidáciu odpadu.
Ing. Vývleková: Keby sme navýšili na 28,00 €, tak to vyjde 2,333
Starosta: či mi to vieme zaokrúhliť, alebo nie to je náš problém.
Ing. Vývleková: môžeme dať 2,34 € alebo 2,40 €, nevyjde to presne 28,00 €.
Valentová: Keď dáme 27,00 €, to je mesačne 2,25 €, keď dáme 28,00 €, 29,00 € tak je to 2,
nekonečno €, keď dáme 2,50 € tak je to 30,00 €.
Ing. Kochan: buď 27,00 €, alebo 30,00 € na osobu.
Valentová: to sú dve čísla, ktoré sú reálne.
Starosta: doteraz bolo 24,00 €, zvýšenie o 6,00 € neviem, či nie je veľa.
Lupták: dajme na 30,00 € a to nech zabudnú.
JUDr. Kederová: Ja som myslela, že do 29,00 € maximálne, predsa to nie je 30,00 €.
Ing. Vývleková: Predtým rok sme mali 15,00 € a išli sme na 24,00 €.
Valentová: Ja by som zostala na 27,00 €, podľa mňa 30,00 € je už strašne veľa. Vlani sme
mali možno trošku inak uvažovať a zvýšiť to rovno a teraz by to tak nebolelo.
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JUDr. Kederová: Vlani sme zvyšovali?
Ing. Vývleková: z 15,00 € sme zvyšovali na 24,00 € a množstvový sme zvýšili zo 110,00 €
na 150,00 € to sú podnikatelia.
JUDr. Kederová: Ja som si vôbec neuvedomila, že vlani sme zvyšovali. Nech to zostane tak.
Valentová: Ja som bola skôr, že zvýšiť množstvový zber, lebo tam sú podnikatelia, ale aj
škola má veľa kúp.
Mgr Bálint: 12, alebo 15.
Vetrák: pre školu to nie je dobre.
Mgr Bálint: aké by to bolo pre školu navýšenie?
Ing. Vývleková: 40,00 €
Mgr Bálint: potom by to vzhľadom k nášmu terajšiemu rozpočtu, nebol problém. Ja sa skôr
bojím za energie, čo nám navýšili od budúceho roka. 40,00 € nás nezruinuje.
Starosta: tak ostaneme na 27,00 €.
Vetrák: nechajme tak a radšej zase potom zvýšime, aby to odrazu nebolo.
Valentová: áno, vlani sme zvýšili z 15 na 24, to bolo 9,00 €, teraz 3,00 €
Starosta: Keď sú 4 ľudia je to 12,00 €
Ing. Vývleková: Množstvový teda na 150,00 €?
Starosta: Ostaneme tak ako si navrhla a dal hlasovať za prijatie VZN.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 9 a 10 - Návrh schváleného rozpočtu Obce Hrachovo na roky 2022-2024
Starosta: Každému bol vopred zaslané emailom. Včera sme sa dozvedeli, že ako sme
naplánovali príjmy o 2 tis, € vyšlo menej na ministerstve.
Ing. Vývleková: Plánovali sme 400 100 € včera zverejnili 398 039,00 €, čiže o 2 061,00 €
nám dali menej.
Starosta: sme sa báli o veľa viac toho. My sme tam niektoré položky zobrali z našich z energií
( kultúrny dom, zdravotné stredisko, verejné osvetlenie) a dotácie na centrum voľného času
200,00 €, lebo to nebolo tohto roku. Brali sme z položiek čo funguje obec, takže iné položky
neboli zmenené. Až máte niekto k niektorým položkám niečo nech sa páči?
Valentová: rozpočet bolo ťažko robiť, lebo sme boli len cez telefón, kvôli COVID-u . Zobrali
sme aj dotácie pre naše organizácie, ja si myslím, že keď je COVID, tak nikto nič nerobí.
Keby to bolo potrebné vieme to urobiť späť do rozpočtu, to by nebol problém. Zatiaľ je
vyúčtovaná len jedna dotácia – ZO SZPB. Majú síce do konca roka čas. Neviem aké bločky
donesú, keďže nič nerobia. Je to na Vás, či tie dotácie dáme, alebo nie. Elektrika aj plyn pôjdu
hore.
JUDr. Kederová: Ja som si rozpočet prešla, konzultovala som aj Ing. Vývlekovou a tiež som
za to, aby v tomto návrhu dotácie neboli. Budeme vidieť v marci, keď bude zmena rozpočtu,
vtedy sa môžeme k tomu vrátiť. Za by som bola za to, teraz nejde o šport, aby ste nemysleli,
že som zaujatá, ale niečo aspoň polovicu by som dala každému rovnako, nejakým podielom.
Uvidíme aká situácia bude. Viem, že sa aj poznižovalo, aj povracali. Aj športový klub na
niektorých súťažiach boli, alebo sa nahlásili a sa to zrušilo, kvôli CORON-e. Ale potom tak
naozaj, že každej organizácii niečo, aby nebolo, že jedným sa dá a druhým nie. V marci by
sme sa k tomu mohli vrátiť.
Valentová: To vieme urobiť zmenou rozpočtu kedykoľvek, to nie je problém.
Ing. Vývleková: Máme 4 žiadosti: Jednota dôchodcov Slovenska v Hrachove 200,00 €,
športový klub 1 000,00 €, ZO SZPB 400,00 € a OZ Ozveny 1200,00 €
Starosta: ja navrhujem, že v marci sa k tomu vrátime a až tak aj z môjho rezervného, máme
tam tis. €. Polovicu môžeme použiť na toto. Aj tak teraz do marca nikto nebude nič robiť
a v marci sa k tomu vrátime.
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Valentová: u nás bola NKÚ na kontrole práve týchto dotácií. Ono to nie je také jednoduché,
že zoberieme akýkoľvek bloček, len aby to vyúčtovali. To nie je sranda, pretože je to
skutočne účelová dotácia, treba dávať pozor aj pri vyúčtovaní, čo tam vlastne donesú
a pozerať tie bločky naozaj poctivo. Keď je tam vyslovene nejaká akcia, musí to byť nato
a keď to nebolo musí vrátiť. Je to horšie potom vrátiť ako potom dostať.
Vetrák: aby to nebolo len fiktívne, že donesie hociaký bloček. Ešte tie cesty sme chceli,
nevyšlo to. Teraz máme ten frézovaný asfalt, dačo s tým vieme opraviť. Do budúcnosti by
bolo
Ing. Vývleková: Je tam, na stane 5 je 3 tis. €.
Vetrák: Asi som to nedobre pozrel, 3 tis. € je dobre. Ešte sme vraveli na ten cintorín, teraz sa
to nebude realizovať určite. Treba pozrieť aj druhých dodávateľov.
Starosta: Jasne MONTAG nie je najlacnejší. Začiatkom roka toľko peňazí presunieme.
Ing. Výleková: predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky: Hlavná kontrolórka vo svojom
stanovisku skonštatovala, že návrh rozpočtu Obce Hrachovo je predložená obecnému
zastupiteľstvu ako vyrovnaný s dodržaním všetkých pravidiel zostavenia rozpočtu v zmysle
platnej legislatívy a preto odporúča obecnému zastupiteľstvu v Hrachove takto predložený
rozpočet schváliť. Vyzdvihla, že výhodou obce je nulová zaťaženosť, čo dáva predpoklady
pre ďalší rozvoj v budúcnosti, pretože obec rieši rozvoj novej obytnej zóny, kde bude
potrebné vybudovať infraštruktúru. Takto pripravený rozpočet odporučila schváliť po splnení
zákonom predpísaných povinností – zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle rozpočet
obce Hrachovo na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024. Po schválení rozpočtu obce je
potrebné v zmysle § 12 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. schválenú dotáciu pre rozpočtovú
organizáciu oznámiť riaditeľovi školy a rozpísať na položky a podpoložky s termínom do 15
dní od schválenia rozpočtu. Taktiež je potrebné rozpísať aj transfer zo štátu po prerokovaní
s obcou.
Starosta dal za schválenie rozpočtu hlasovať na rok 2022-2024.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 11 - Rôzne
Starosta: MUDr. Dunaj koncom roka končí. Pôjdeme sa s ním rozlúčiť, aj iní starostovia chcú
ísť dám spraviť darčekový kôš a vázu len či by sme nedali aj poďakovanie starostu, alebo
ocenenie starostu, predsa tu bol od r. 1984 do r. 2021. Aký máte názor?
P. Lupták navrhol ocenenie „čestný občan“.
Starosta: To je už najvyššie ocenenie, zvykne sa dávať keď je také slávnostné zastupiteľstvo.
Také ešte ani nemáme, dal kolovať návrh ocenenia. V štatúte máme schválenú aj určitú
finančná odmena 200-300 aj to by sme dali v obálke, ešte to musíme skontrolovať. Nemusíme
dať. Všetci poslanci súhlasili, starosta za udelenie ocenenia starostu dal hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
- Starosta: od pondelka budeme vyhlasovať, že hľadáme správcu lebo M. Valent v novembri
dosiahol dôchodkový vek. Dohodli sme sa, že kým sa niekto neprihlási potiahne najviac do
konca apríla. Zatiaľ čo sme oslovili takých čo majú vodičský preukaz skupiny C tí veľmi
nechcú nechať svoju robotu.
P. Lupták: Aký je plat, keď nikto nechce?
Ing. Vývleková: podľa odpracovaných rokov a osobného ohodnotenia, cca. 800,00 €
v hrubom, lebo on má trojku triedu. On nemá nárok ani na 15 % zvýšenie.
Starosta: riešili sme to osobným ohodnotením, lebo je tam nízka trieda. Keby ste niekoho
vedeli, okolo 900 v hrubom.
P. Lupták: darmo to niekomu poviem, keď neviem za čo.
Valentová: nech sa informujú u starostu.
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JUDr. Kederová: že sa nepýta ten kto hľadá robotu, že čo bude robiť, hneď sa pýta len za
koľko. Takýto človek je dievča pre všetko, musí robiť všetko.
Starosta: Je to ťažká robota, väčšinou s ľuďmi.
- Žiadali sme MV o osobné motorové vozidlo, schválili nám použitú OCTAVIU r. výroby
2015. Už som podpísal darovaciu zmluvu. Pôjdeme pre ňu do Bratislavi a potom bielu
FABIU dám do školu voziť stravu.
JUDr. Kederová: Veľmi dobre. Kedy to bude?
Strosta: Do konca roka možno pôjdeme pre ňu, povedali tak do mesiaca.
- prehodnocovali sme dosť závažnú žiadosť, p. Nikole Kvetkovej s p. Sihelským, ktorí si dali
žiadosť na stavebný pozemok v prvom kole, lenže v banke im dali úver len 70 tis. a dom bol
90 tis., takže neboli by ho schopní dostavať. Teraz podala nasledovnú žiadosť: „Týmto Vás
žiadam o vrátenie zloženej zábezpeky z rodinných dôvodov, a to z dôvodu neschválenia úveru
na prefinancovanie výstavby rodinného domu.“ V podmienkach verejnej obchodnej súťaže je,
že zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa ver. obch. súťaže, ak úspešný
uchádzač od kúpy pozemku, o ktorý prejavil záujem odstúpi alebo odmietne uzatvoriť kúpnu
zmluvu alebo ju nebude možné uzatvoriť z akýchkoľvek iných dôvodov na strane účastníka
obch. verejnej súťaže. Prerokovali sme to aj s p. kontrolórkou. Ja si myslím, že dali tis. €, ale
nemajú z toho nič, nám to zase nepomôže.
JUDr. Kederová: Ak kontrolórka povedala, že je to v poriadku.
Ing. Vývleková: odpísala nám emailom.
JUDr. Kederová: Ja som za, lebo to im veľmi pomôže a pre nás to nič neurobí.
Všetci poslanci súhlasili, starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
- P. kontrolórka poslala plán kontrol a poprosil Ing. Vývlekovú o jeho prečítanie.
Ing. Vývleková: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hrachovo na 1. polrok
2022: kontrola poskytovania dotácie neziskovým organizáciám, pôsob poskytovania
a vyúčtovania dotácií za r. 2021, stanovisko k hospodáreniu za rok 2021, záverečný účet obce,
kontrola plnenia prijatých opatrení z kontroly v školskej jedálni pri ZŠ, kontrola vybavovania
sťažností za rok 2021, kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2021, kontrola nakladania
s hotovosťou obecného úradu za rok 2021. Starosta dal hlasovať za schválenie plánu
kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
- ZŠ podali žiadosť o úpravu rozpočtu v časti príjmy o + 500,00 € - režijné náklady školská
jedáleň, MŠ - 8,00 €, školský klub + 251,00 €, príjmy zo stravného + 11 tis. €, celkom: +
11 743,00 €, to isté aj vo výdavkoch, zároveň na prenesené kompetencie ZŠ I. a II. stupeň +
14 536,00 (na mzdy a na prevádzku na základe výkazu k 15.9) a dopravné -1 005,00 €,
vzdelávanie v MŠ + 1 966,00 €, príspevok pre soc. znevýhodnené deti – 150,00 €, záujmové
vzdelávanie – 175,00 €, lyžiarsky výcvik sa nekonal -2 250,00 € a nebola ani škola v prírode
– 1950,00 €, a dostali fin. prostriedky na špecifiká + 1 070,00 € a na testovanie + 870,00 €,
hmotná núdza z ÚPSVaR -167,60 €, t. j. výdavky celkom prenesené a originálne kompetencie
+ 24 483,40 €.
Starosta: na základe čoho sa navýšili prenesené kompetencie? Či to bolo nečakané navýšenie,
alebo ministerstvo niečo schválilo?
Mgr. Bálint: 30,00 € na žiaka na akékoľvek výdavky v prevádzke: 4 600,00 €, vyše tis. € na
odmeny, druhý krát prišlo na odmeny tis. €, 3 tis. € na prevádzku – čo sme žiadali krajský
školský úrad o navýšenie na náklady cien energií.
Starosta: úprava rozpočtu sa nás netýka, že by sme my museli dať nejaké prostriedky a dal
hlasovať.
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Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, Valentová),
zdržal sa: 0, proti: 0.
- zajtra o 9:30 hod. bude kolaudácia vodovodu na IBV, plyn ešte neprepojili a ostatné veci
budeme kolaudovať, keď dodajú pouličné svetlá ale vybudované je už všetko.
P. Škvarka: cesta je už vysypaná?
Starosta: je cca 10 cm aby sa dalo teraz chodiť. Teraz, keď je blato je škoda to tam voziť, lebo
sa to ubije. Na jar sa dovezie taká vrstva, ktorá sa uvalcuje, tak mi bolo povedané. To je asi
z mojej strany všetko.
P. Škvarka sa pýtal na kamery na križovatke a to sklo.
Starosta: P. Kováč teraz nestíhal ale sľúbil, že do konca roka donesie ponuku, tento rok by
sme chceli aj zaplatiť aspoň materiál. On to luž robí 20 rokov, má plošinu.
Mgr. Bálint: chceli sme dať na budovu školy len tam sú stromy. Toho veľkého smreka medzi
schodiskami, by som bol rád keby sa spílilo, lebo tam dosť ohrozuje.
Starosta: Stromy spílime, vtedy si aj povedal, že zavoláš toho, kto to robil a my zaplatíme
kameru.
Mgr. Bálint: Ja so sa s ním aj skontaktoval, povedal, že ten svič, ktorý tam je na 15 kamier
a to už máme naplnené. Musel by nám vymeniť aj svič a zároveň tú jednu kameru.
Starosta: Koľko stojí svič?
Mgr. Bálint: nevedel povedať, že keď sa dohodneme potom nám to vyčísli.
Starosta: nech príde tú kameru zaplatíme a prípadne aj ďalšiu na roh školy, aby bral
parkovisko, nemuseli by sme dávať na stĺp, tam by sme dali len na dva smery na Svetlú a do
dediny a to zobral až po Mierovú ulicu.
Mgr. Bálint: tento pán Adam so Sušian, dlhé roky už prevádzkuje, robí aj pre iné školy aj
obecné úrady.
P. Valentová: Údajne Pizzéria bude odchádzať?
Starosta: do konca roka čakáme, mali by schváliť a podpísať v Bratislave ten projekt. Termín
realizácie je od apríla do konca septembra. Aj tak by musel prerušiť prevádzku, kým sa bude
robiť. Zatiaľ nikto za nami nebol. Keď tam budú priestory môže sa to využiť aj na niečo iné.
JUDr. Kederová: Keď hodnotíme tento rok, na to že aký bol je to veľmi dobre. Čo sa týka aj
obyvateľstva, neubudlo veľa. Bol to strašný rok, kvôli COVIDU. Sa pohlo aj s IBV, môžeme
byť vďačný.
Starosta: Cestu čo nám robili sme písali na VÚC aby uprednostnili túto časť, lebo chceli robiť
cestu v Tisovci ale tam budú robiť na budúci rok vodovod. Následne to aj spravili, chcem im
napísať poďakovanie v mene obce, že vyhoveli občanom.
P. Valentová: Ešte tú cintorínsku.
Starosta: Pôjdeme za tým v novom roku lebo teraz sa nedá.
K bodu č. 12 - 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 šťastné a veselé, pokojné sviatky a do nového roku veľa, veľa zdravia, zdravia
a zdravia, šťastia, pokoj v rodine, Nech sa nám darí na budúci rok v zdraví všetkým prežiť
Vám všetkým, všetkým rodinám a blízkym a všetkým našim občanom. Pripravili sme Vám
kalendáre, je k tomu aj rozprávka.

____________________________
Ondrej Knechta
starosta obce
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Overovatelia zápisnice :
Ondrej Vetrák

____________________________

Ján Lupták

____________________________

Zapísala: Katarína Mareková
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DOCHÁDZKA
poslancov OZ za rok 2021
Meno priezvisko
Ondrej Vetrák
Ing. Miroslav Badinka
JUDr. Zuzana Kederová
Ing. Miroslav Kochan
Ján Lupták
Matej Škvarka
Iveta Valentová

XII. OZ
18.03.2021
P
P
N
P
P
P
P

XIII. OZ
02.06.2021
P
P
P
P
P
P
P

P - prítomný
N - neprítomný
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XIV. OZ
26.08.2021
P
P
P
P
P
P
P

XV. OZ
28.10.2021
P
P
P
P
N
P
N

XVI. OZ.
08.12.2021
P
N
P
P
P
P
p

