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Z Á P I S N I C A 

 

Zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 04.05.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 18,00 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:       Ing. Miroslav Badinka, Ondrej Vetrák 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Hrachovo za r. 2021 

5. Schválenie Záverečného účtu Obce hrachovo za rok 2021 

6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných pozemkov IBV“ zo 

dňa 18.3.2022 

7. Menovanie kronikára 

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 18. riadne zasadnutie 

bolo zvolené v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5 poslancov, 2 poslanci sa 

ospravedlnili z dôvodu PN obecné, skonštatoval, že 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, 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  Ing. Miroslava Kochana a Mateja Škvarku.  

 

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, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 

0.  

 

K bodu č. 4 a č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce 

Hrachovo za r. 2021 a schválenie Záverečného účtu Obce hrachovo za rok 2021 
        Ing. Vývleková všetkým poslancom poslala emailom na preštudovanie návrh 

záverečného účtu za rok 2021 ako aj stanovisko hlavného kontrolóra, kde je uvedené: 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti. Bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2021 sa v súčasnosti overuje audítorom ku dňu vydania jej 

stanoviska nebola vypracovaná audítorská správa. Vzhľadom ku skutočnosti, že hospodársky 

výsledok po vylúčení oprávnených položiek je schodok, odporučila schodok vysporiadať 

z rezervného fondu a v zmysle   16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu obce Hrachovo za rok 2021 s výrokom celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Ing. Vývleková ďalej uviedla, že: 

Celkové príjmy za minulý rok 1 442 719,50 € a celkové výdavky 1 199 427,65 €, rozdiel bol 

prebytok 243 291,85 €, z to boli vylúčené cudzie prostriedky a to za školstvo: normatívne 

a nenormatívne prostriedky na bežné výdavky- 33 815,49  stravovanie – 16 110,30 €, režijné 

náklady – 5 261,67 € a kapitálová dotácia na obnovu miestnych komunikácií – ulica Hradná – 

93 073,88 €. Keďže rozdiel medzi bežným rozpočtom a kapitálovým rozpočtom je schodok -

1 256,00 € sa rezervný fond netvorí. 
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JUDr. Kederová: Všetko sedí, ale hlavná kontrolórka odporučila previesť prebytok do 

rezervného fondu. V stanovisku uvádza, že hospodárenie rozpočtu obce je prebytok 

243 291,85 € a  po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (škola a cesta) 

V sume 148 261,34 € je hospodársky výsledok + 95 030,51 €. 

Potom prečítala návrh na uznesenia a starosta dal hlasovať za  schválenie záverečného účtu 

Obce Hrachovo za rok 2021. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 

0.  

 

K bodu č. 6 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných pozemkov 

IBV“ zo dňa 18.3.2022 

Starosta informoval: Na obec podali 6 záujemcovia žiadosť o kúpu stavebných pozemkov. 

Dňa 18.3.2022 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na individuálnu 

výstavbu rodinných domov v lokalite IBV Hrachovo, a to na zvyšných  6 parciel, okrem tých 

2 kde sa bude realizovať preložka vysokého napätia. Do verejnej obchodnej súťaže sa 

prihlásili : 

1. Mgr. Erika Katreniaková bytom Drahová 1343/46, Utekáč na p .č. C KN 250/161 

o výmere 795 m2 s cenovou ponukou 26,00 € 

2. Milan Šulek a manželka Bc. Denisa Šuleková bytom J. Bottu 84/7, Hrachovo na p. č. 

C KN 250/152 o výmere 739 m2 s cenovou ponukou 24,00 € 

3. Marián Kosoň bytom Záhradná 185/11, Hrachovo a Martina Lubajová bytom Fľaková 

18/26, Ruimaská Baňa  na p. č. C KN 250/149 o výmere 813 m2 s cenovou ponukou 

24,00 €. 

Komisia na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na zasadnutí konanom 5.4.2022, po 

otvorení obálok skonštatovala, že všetci žiadatelia splnili podmienky verejnej obchodnej 

súťaže. Pôvodne bolo 6 záujemcov o 6 pozemkov, z nich sa do súťaže prihlásili 2 

záujemcovia. O parcelu 250/161 mal záujem aj p. Tirala, ale do súťaže sa už neprihlásil. 

Keďže Mgr. Katreniaková taktiež mala záujem o tú istú parcelu ao sa bála, že by ho nemusela 

dostať, ak by sa bol prihlásil aj p. Tirala, tak  podľa svojho uváženia navýšila cenu na 26,00 €. 

Preto je  cena tej parcely vyššia. JUDr. Kederová prečítala návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Hrachovo 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 250/161 o výmere 795 m2 v cene 26,00 

€/m2 účastníkovi obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 18.3.2022: Mgr. Erika 

Katreniaková,  nar. 01.06.1997, bytom Drahová 1343/46,  985 06  Utekáč. 

   - 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 250/152 o výmere 739 m2 v cene 24,00 

€/m2 účastníkom obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 18.3.2022: Milan Šulek, nar. 

20.7.1982, bytom Jána Bottu 84/4, 980 52  Hrachovo a manželka Bc. Denisa Šuleková, nar. 

10.11.1982, bytom Jána Bottu 84/4, 980 52  Hrachovo 

  - 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 účastníkom obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 18.3.2022: Marián Kosoň, nar. 

4.4.1998, bytom Záhradná 185/11, 980 52  Hrachovo a Martina Lubajová, nar. 1.3.2000 

Fľaková 18/26, 980 54  Rimavská Baňa 

Starosta: Už evidujeme ďalšie dve žiadosti: Peter Daňko z  Rim. Soboty a Dalibor Gavorčík 

z Rakúsy s manž. Miroslavou Gavorčíkovou z Kocihy. Ostatné pozemky už počkáme, lebo 
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nás nesúr nič. Možno sa do pol roka sa rozhodne aj niekto z Hrachova, zatiaľ cestu nebudeme 

robiť tak skoro. Podané žiadosti budú evidované, budeme ich informovať keď sa vyhlási 

znova súťaž. 

Starosta dal za prijatie uznesení hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 

0.  

K bodu č. 7 -  Menovanie kronikára 
- Starosta navrhol uctiť pamiatku kronikárky, pani Jakubičkovej, ktorá umrela 6.4.2022. 

Touto cesto sa poďakoval za jej dlhoročnú, veľmi poctivú prácu kronikárky. Aj na pohrebe s 

JUDr. Kederovou vyslovil úprimné poďakovanie pozostalým. 

JUDr. Kederová: poznamenala, že našťastie sme stihli jej prácu oceniť, v r. 2018 dostala  

ocenenie starostu obce. Kronika obce je veľmi dôležitá, p. Jakubičková ju viedla precízne, 

veľmi pekne. Ďalej uviedla, že by bolo vhodné raz za dva roky oboznámiť poslancov 

s kronikou a brať na vedomie. Spýtala sa: Tu je kronika na obecnom úrade a aké roky sú 

napísané? 

Starosta: Kroniku má doniesť dcéra p. Jakubičkovej a sú napísané všetky roky, len vlaňajší 

rok už nestihla. Za vedenie kroniky oslovil medzi inými: Mgr. Renatku Kýpeťovú, JUDr. 

Kederovú aj dôchodkyňu -  p. Mgr. Martu Liptákovú, bývalú učiteľku, ktorá súhlasila. Spýtal 

sa poslancov či má niekto iný návrh. Poslanci súhlasili s menovaním Mgr. Liptákovej 

a starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať: 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 

0.  

K bodu č. 8 – Rôzne 

Ak súhlasíte dali by sme priestor tu prítomnej p. Hruškovej. 

P. Hrušková: sa informovala, že koľko je ešte voľných pozemkov a ktoré, dodala: ale už to už 

bolo spomenuté. Sú v priemere 7 – 8 á a cene je cca. 20 tis.? 

JUDr. Kederová: cena je zatiaľ 24 €/m2. 

P. Škvarka: Môže sa stať, že sa budú ľudia prebíjať 

Starosta: momentálne sú ešte tri voľné pozemky a v budúcnosti ešte budú ďalšie dve, ale tam 

je vysoké napätie. Elektrárne chcú viesť kábel cez pozemky a my to chceme zemou tak, aby 

nikto nemal na pozemku kábel a stĺpy. Pozemky sú od 7300m2. P. Hrušková pozrela  voľné 

pozemky v katastrálnej mape.  

 

- Starosta: minulý týždeň bola uzatvorená súťaž na dodávateľa na rekonštrukciu ulice Hradná. 

Bolo prihlásené 5 firiem, z toho 3 splnili podmienky. Najvýhodnejšia ponuka bola JULMEX, 

Rimavská Sobota za sumu: 123 924,92. Výzva bola do 100 tis. € so spolufinancovaním 5%.  

My sme dostali z ministerstva 93 073,- €, budeme musieť doplácať 30 851,04 € z rezervného 

fondu.  Rozpočet bol na r. 2015, ale zbytočne by sme ho navyšovali novým rozpočtom, viac 

by sme nedostali. Vyúčtujeme to: 1. zdroje od štátu – povinné zdroje (93073.- €), 2. vlastné 

povinné zdroje  – 5 % spoluúčasť a 3. iné zdroje – všetky náklady naviac, keďže ceny sa 

zvýšili. 

P. Škvarka: nie je iná možnosť? Peniaze by sa museli vrátiť? 

Starosta: Projekt je už tam, nemôže sa ani menej spraviť, v projekte je aj cesta k p. 

Sirotiakovi. Dnes sme podpísali zmluvu a v pondelok bude preberanie stavby, má prísť aj p. 

Čarada,, ako stavebný dozor. 

Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie realizácie projektu 

„Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo – ulica Hradná“ v hodnote: 123.924,92 €,  

jeho spolufinancovanie a použite rezervného fondu na spolufinancovanie vo výške: 30 851,04 

€. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Lupták, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, proti: 

0.  
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JUDr. Kederová: Treba stavebný dozor. Zmluva sa podpísala, aký je termín ukončenia? 

Starosta: V súťaži bol termín ukončenia do konca októbra, alebo do konca roka ich musíme 

použiť, JULMEX to chcú spraviť do konca mája. Sú naplánované žľaby okolo Vetrákovcov 

a Šustekovcov, už sú objednané, len čaká kedy mu prídu. 

P. Lupták: to je aká dĺžka? 

Starosta: 357 m. 

 

- Starosta: Tvorí sa nové PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na ďalšie 

obdobie. Vždy keď sú nejaké projekty každý chce PHSR a žiadajú, kedy bolo schválené. 

V PHSR by mali byť zahrnuté všetky oblasti rozvoja  obce, napr. ak by sme chceli robiť 

nejaké kúpalisko, mali by sme to mať zahrnuté v PHSR ako športovú, alebo rekreačnú 

činnosť, alebo rekonštrukcia budov, kanalizáciu., atď. Staré PHR je zverejnené na internetovej 

stránke obce a Ing. Vývleková to pošle každému emailom. Požiadal poslancov, aby ho 

preštudovali  a dali návrhy, čo by tam doplnili, čo by chceli riešiť v budúcnosti. Napr. dobre 

by bolo zriadenie domova dôchodcov, nemyslím  ako obec, ale napr. firma čo kúpili kaštieľ, 

keby chceli máme to v PHSR 

JUDr. Kederová:  je tam kopu vecí čo sa neurobilo, ale ak by ste mali nové nápady.... 

Starosta: Čo sa neurobilo tam ostane. Aj projekt na cestu, tiež chceli PHSR, mali sme 

rekonštrukciu ciest, inak by neprešiel. Napr. príde výzva na suchý polder, ja plánujem spraviť 

za Janom Liptákom. To je suchá nádrž, ktorá zachytí nával vody, je tam síce rúra, skade 

pretečie, ale načas zadrží vodu, keby bola povodeň. Ten pozemok je vo vlastníctve Slov. 
pozemkového fondu, prípadne by sme to mohli aj odkúpiť.   
JUDr. Kederová: Kto nám to bude robiť? 

Starosta: Tóth z Hnúšte robí pre všetky obce mikroregiónu, preto dal zľavu 150,00 € na obec. 

 

- Ďalší problém je Ultisov dom. V r. 2019 sme vysúťažili  dodávateľa: ABAKUS – 

Kisbenedek z R. Soboty v hodnote 132 435,00 € celý projekt aj s prístavbou. Na základe 

zvýšenia cien nám oznámil, že hodnota projektu je teraz 185 tis., čiže o 44 tis. viac. Zákon 

o verejnom obstarávaní hovorí, že keď sa navýši suma o viac ako 15%, musí sa vypísať nová 

súťaž. Dostali by sme 96 tisíc a 5% spolufinancovanie a ešte prístavba, ako nová časť 

nemohla byť v projekte. V projekte mohla byť len to čo už existuje. Vtedy by sme doplácali 

36 tis. €, za starej súťaže a prístavbu by sme museli zaplatiť. Celkove je to veľmi veľká suma,  

môžeme to nechať tak a spravíme radšej za vlastné strechu a zateplíme?   

JUDr. Kederová: Prečo to nerobil, prečo sme s tým nepohli? 

Starosta: Museli sme čakať na schválenie PPA /Pôdohospodárska platobná agentúra/, schválili 

nám to teraz v decembri. Zabrzdila to SNS o dva roky, potom prišla táto vláda a zbrzdili to 
o ďalšie dva roky. Rozpočet bol robený v r. 2016. Menia sa položky, materiály a oni budú chcieť 
faktúry, čo s tým? 
JUDr. Kederová: Rozdiel musí doplatiť investor – obec? 

Starosta: Áno. Aj zmenu  materiálu, pece. Dal som urobiť prepočet aj druhej firme, tá by to 

spravila za  174 985, je tam rozdiel 10 tis. €. Za to by sme postavili novú budovu. Ale 

prídeme o 96 tisíc €, iba až by sme dačo iné. Dohodnúť sa s MAS, že keď v tejto výzve 

nepôjdeme, že by sme ako obec podali dačo iné, napr. zateplenie kultúrneho domu. Teraz 

menia aj to do čoho môžeme ísť. To sa netýka len nás, ale všetkých obcí čo v MAS dali 

projekty. Treba rozhodnúť, že keď príde návrh zmluvy z PPA, či ju podpíšem, alebo nie. Za 

90 ju musíme spraviť, keby som zamestnal dvoch murárov. 

P. Valentová: Nechať to na tú budovu ale nie v takom rozsahu. 

Starosta: Museli by sme zmeniť projekt. Tohto by sme sa vzdali zapojili by sme sa do inej 

výzvy, keď bude vyhlásená, ale to bude zas proces, prejdú ďalšie jeden-dva roky, príde nová 

vláda a zase sa to môže zabrzdiť. V MAS je dohoda, že každá obec dostane toľko, koľko mal 

dostať. Majú síce obavy, že sa peniaze nevyčerpajú. 
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JUDr. Kederová: Všetko je horšie a horšie, ale všetko bude aj tak drahšie. 

Starosta: Aj keby sme to chceli spraviť a obetujeme peniaze musíme robiť nové verejné 

obstarávanie, lebo zákon nedovoľuje zvýšenie o viac ako 15%. Tá budova nie je z vnútra 

v zlom stave, vymenili by sa okná, zateplili a strechu. 

P. Škvarka: Len čo by to bolo, načo by sa využívala? 

Starosta: Z vnútra nie sú v projekte zmeny, len elektrika, kúrenie a prístavba. Uvažovali sme 

aj bez prístavby, ale aj to je veľa, zato sa dá postaviť dom. Chcel Vás len informovať, aby ste 

rozmýšľali čo s tým budeme robiť. 

Valentová: Nech poradí Mirka Vargová načo by sme to vedeli využiť. 

Starosta: S ňou som už neraz prebral možnosti: napr. bez prístavby by to bolo o 45 tis. 

lacnejšie, stálo by to 140 tis. Odpísali, že bolo by to možné. Aj tak by sme museli 

dofinancovať 45-50 tis. 

P. Škvarka: Aj tak by je to možno lepšie ako bez príspevku a opravoval by to obec aj tak by to 

vyšlo možno 50 tis. 

Starosta: možno by nám bolo treba 50 tis. Keby nám dali tých 96 tis. a odpočítala by sa 

prístavba. t. j. 45 tis., stálo by to 140 tis. a my by sme museli dať 45 tis. 

P. Škvarka:  140 tis. kto navrhol. 

Starosta: To je čo vyhral súťaž Kisbenedek, ale on to ani nemôže robiť, lebo nemá čas ani 

kapacity, ak si nájdeme niekoho on je ochotný ale v subdodávke, lebo to musí byť cez neho, 

keď vyhral súťaž. Preto som oslovil druhú firmu  a oni ocenili na 174 900 €, ale aj to je podľa 

mňa veľká suma.  

P. Škvarka: Od druhej firmy, keď odpočítame prístavbu,  mali by sme doplácať možno 35 tis. 

Keby sa robilo bez prístavby,  bolo by to isté či to budeme robiť sami,  alebo keď by sa 

využilo  tých 96 tis. € a bol by menší ten doplatok, a nájsť firmu, čo by to urobila 120-130 tis. 

Starosta: veď hej, ale treba ju nájsť. 

Starosta: z PPA odpísali, že keď oni budú kontrolovať len tú časť, čo oni dajú a čo je 

spolufinancovaná nami. Prístavba bola v plnej réžii našej, tú nemusí obec realizovať. 

Valentová: čo vlastne je v 90 tis. € 

JUDr. Kederová: Aj tak je to strašne veľa.  Aká rekonštrukcia tam má byť – strechy, elektriky 

či čo? 

Starosta: strecha, elektrika, kúrenie, výmena okien a zateplenie. 

JUDr. Kederová: To je ako jeden rodinný dom, to je strašná cena. To je premrštené. 

Škvarka: Práve preto si myslím, že sa nájde firma aj za menej, lebo to je veľmi nadhodnotené. 

Starosta: Ja už hľadám pol roka  a nikto to za menej nechce spraviť. Oslovil som aj PUR 

STAV, oni na to nemajú kapacity. 

JUDr. Kederová: Pre nich je to malá zákazka. 

Starosta: Ak máte niekoho, tak ich oslovte. 

JUDr. Kederová: Nie sú pri obciach sociálne podniky, so stavebnou čatou? Či by nemohli 

oni? 

P. Lupták: V Hrnčiarskych Zalužanoch. 

Starosta: Majú, ale neviem na aké činnosti. Títo čo nám dali ponuku za 174 tis., oni sú 

z Banskej Štiavnice stavebný sociálny podnik. 

JUDr. Kederová: To je sociálny podnik, tiež také drahé? 

Valentová: Lacnejšie to už nebude. 

Ing. Kochan: Ja by som prehodnotil projekt, či by sa nedalo použiť na niečo iné – 

užitočnejšie, spraviť to zo svojich za 30 tis. svojpomocne. 

Škvarka: Keby sa predala budova? 

Starosta: Môžeme, ale aj tak stratíme tie peniaze. Musíme riešiť, že 4 roky sme čakali, že 

dostaneme peniaze, teraz sme ich dostali a máme problém to spraviť. 

JUDr. Kederová: Nepredávajme majetok obce. 

Ing. Kochan: Možno by schválili zatepliť obecný úrad. 
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Starosta: ja to zistím cez p. Mirku Vargovú. 

Valentová: Je tam aj termín do kedy sa musí použiť? 

Starosta: Teraz majú poslať zmluvu, a buď ju podpíšem alebo nie. Musíme aj tak robiť 

verejné obstarávanie, lebo 15 % sme už prekročili. 

JUDr. Kederová: Zase nový projekt, všetko nové, zase prejde rok dva. 

Starosta:  Je to problém, ktorý musíme vyriešiť. Ešte Vám chcem oznámiť, že Miro Valent 

bude robiť do 12. mája a Jano Lipták už robí od 1. marca. Zatiaľ robí, má psychotesty, 

pilčísky na krovinorez, z našej strany sme mu pripravili podmienky. Na § 12, t.j. na 64 h 

mesačne robí Martin Sojka z Kocihy, Paľko Brádňan a Roman Keder prišiel tento mesiac. 

Miro Baláž je na 32 h, takže máme štyroch aspoň kosiť, bude sa dať poriadok udržať.. 

 

- Minule sme hovorili, že v priebehu roka prehodnotíme žiadosti /klub dôchodcov, odbojári, 

OZVENY .../ na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce,  neviem či by sme našli nejaké rezervy, 

alebo to ešte necháme na ďalšie zastupiteľstvo. 

Valentová: Jasné, veď ešte sa nič nerobilo. 

Starosta: V sobotu o 18:00 hod. bude vatra. Odborárom sme všetko nakúpili z 

reprezentačného na guláš aj drevo na vatru. Divinu nám dá Noro. 

JUDr. Kederová: Navrhla Mirkovi Valentovi v mene obce a zastupiteľstva vyslovila 

poďakovanie. Koľko rokov akékoľvek akcie boli ochotne všetko,  všetka česť, taký človek je 

potrebný na obci., ja si vážim, že bol taký. Koľko rokov robil? 

Ing. Vývleková: od júna 2013 

Starosta: Osem rokov, my sa určite poďakujeme. 

 

- Ing. Kochan: Ako dopadla žiadosť p. Vrábľa o pozemok? 

Starosta:  Obaja sme zohnali súdneho znalca. Ja p. Zorvana, povedal, že najskôr o dva týždne. 

P. Vrábeľ oslovil p. Hladovca a ten mohol skôr. Sľúbil, že v utorok donesie znalecký, zatiaľ 

ho nedoniesol. Nám je to jedno, ale aby si nemyslel p. Vrábeľ, že zoženieme takého čo 

ohodnotí napr. 50,00 /m2.  P. Vrábeľ súhlasil, že sa  pozemok rozdelí na tri parcely a už ktorú 

si vyberie, tú bude mať.  Ešte sa ozval Peťov Vrábľov syn tiež by chcel tam kúpiť. Keď bude 

súťaž môže kúpiť každý.  Čakáme na cenu. 

JUDr. Kederová: znalec stanoví minimálnu cenu? 

P. Škvarka: znalec vlastne vyhodnotí cenu, ale to rozparcelovanie? 

Starosta: Keď znalec predloží znalecký posudok a p. Vrábeľ bude trvať na tom, že chce  kúpiť 

pozemok, potom dáme vyhotoviť geometrický plán. Nebudem dávať zbytočne robiť 

geometrický plán, keď bude znalecký a on povie napr., že je veľa, s tým sme skončili a pôda 

bude naďalej naša. My ako obec to nepotrebujeme súrne predať.  

JUDr. Kederová: druhé hľadisko je, že máme tam ďalšie tri pozemky, ktoré môžeme ponúkať. 

Starosta: môžeme aj tak urobiť, že časom tam privedieme vodu aj elektriku a bude mať inú 

hodnotu. 

Bol tu p. Styk, za vodovod na IBV, čo má prejsť do Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, už máme všetky podklady - projekty, geometrické zameranie, ochranné pásmo 

okrem vyjadrenia Veólie a malo by prebehnúť prevzatie vodovodu. Plynári mali spraviť 

prepoj do konca mesiaca. Elektrika – už sú namontované aj skrinky pri domoch, akurát to 

pripojenie nám robia problém elektrárne, lebo oni to musia dať do plánu.... 

P. Škvarka: Od Kurčíkovcov sa nebude dať prechádzať, je to tam prekopané? 

Starosta: Je tam prekopané, lebo tam má byť prepojený plyn, čakáme na to, lebo to môžu 

spraviť iba plynári. Potom sa kúpi šotolina aby sa mohlo chodiť. 

 

- JUDr. Kederová: Voľby budú kedy? Bude ešte bude jedno zastupiteľstvo, alebo dve? 

Starosta: V októbri, ešte asi nie je určený presný dátum, dovtedy dve zasadnutia budú určite. 

JUDr. Kederová: Navrhovala aby sa urobil zhrnutie, prehľad za 4 roky, aby sa vedelo čo sa 
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urobilo, čo sa preinvestovalo, najmä investičné akcie. a všeobecné informácie zo štatistiky, 

napr. sčítanie ľudu /prírastok, resp. úbytok obyvateľstva. Taktiež aj predsedovia komisií za 

svoje komisie – ak by bol verejný hovor 

Starosta: Súhlasil, je pravda, že niekto ani nevie koľko peňazí sa investovalo napr. do IBV, 

ako žiadosti sme písali, a poznamenal, že činnosť komisií zbrzdila corona. Dnes tu boli za 

telocvičňu a kotolňu, lebo nám odpísali nám z ministerstva školstva že našu žiadosť zaradili 

ako modernizáciu, nie ako havarijný stav. Písali sme novú žiadosť, lebo povedali, že asi by 

nám vedeli dať peniaze. 

- Treba porozmýšľať aj za poslancov do zastupiteľstva ešte aspoň jedného dvoch, lebo sedem 

nie je dobre, lebo keď sa niečo stane aby úrad fungoval. Všade majú viac. 

 

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 : 

 

 

Matej Škvarka                                                                       ____________________________                     

 

 

Ján Lupták                                                                             ____________________________ 

 

 

Zapísala: Katarína Mareková 
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D O C H Á D Z K A 

poslancov OZ za rok 2022 

 
Meno priezvisko 

 

XVII. OZ 

14.03.2022 

XVIII. OZ 

04.05.2022 

Ondrej Vetrák P N 

Ing. Miroslav Badinka N N 

JUDr. Zuzana Kederová P P 

Ing. Miroslav Kochan P P 

Ján Lupták P P 

Matej Škvarka P P 

Iveta Valentová P P 

 

 

P - prítomný 

N - neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


