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Z Á P I S N I C A 

 

Zo 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 10.06.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,00 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,  

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. Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 1/2021 v znení zmien a doplnkov 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 2/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrachovo   

5. Schválenie aktualizovaného programu hospodárskeho rozvoja a sociálne-ho rozvoja 

Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 

6.  Prejednanie Vyhlásenia IV. kola obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy o prevode nehnuteľného majetku – stavebných pozemkov vo vlastníctve Obce 

Hrachovo v lokalite IBV Hrachovo 

7. Prejednanie Vyhlásenia II. kola obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy o prevode nehnuteľného majetku – stavebných pozemkov vo vlastníctve Obce 

Hrachovo na ulici Osloboditeľov 

8. Úprava rozpočtu obce Hrachovo k 30.9.2022 

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 21. 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 6 poslancov,  obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

K bodu č. 2 – Schválenie programu 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia a  požiadal poslancov o jeho 

doplnenie, resp. pozmenenie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, bol 

jednohlasne schválený a bolo prijaté uznesenie.  

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák,  Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za zapisovateľku p. Katarínu Marekovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Mateja Škvarku a Ing. Miroslava Kochana.  

 

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: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

K bodu č. 4 - Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 1/2021 v znení zmien a doplnkov 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 2/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrachovo   

Starosta uviedol: predmetné VZN bolo zaslané poslancom, jedná sa o zvýšenie 

príspevkov stravníkov ZŠ od 6 do 11 rokov z 1,15 € na 1,21 €, od 11 do 15 rokov z 1,23 € na 

1,30 €, dospelí stravníci z 1,33  € na 1,41 € a desiaty na 0,56 €, lebo nevedia už z toho 

navariť. Nie sú to veľké nárasty, pre dospelých je to 1,60 € za 20 dní. Požiadal poslancov 

o vyjadrenie. Skoro všetky školy zvyšujú príspevky. Poslanci so zvýšením príspevku súhlasili 

a starosta dal za prijate VZN hlasovať.  

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

K bodu č. 5 - Schválenie aktualizovaného programu hospodárskeho rozvoja a sociálne-

ho rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 

2030 

Starosta: PHSR tiež bolo zaslané poslancom. Bol vytvorený pre Mikroregión, preto sme nič 

neplatili za to. Vypracovala to agentúra z Hnúšte cez projekt VÚC. Sú tam zahrnuté všetky 

oblasti, ktoré sa týkajú financovania obce – od opravy ciest, výstavba DSS..., každú oblasť 

sme tam dali čo najširšie. Akýkoľvek projekt budeme žiadať, chcú PHSR aj uznesenie k tomu 

kedy bolo schválené. 

JUDr. Kederová: Sú tam zapracované pripomienky, ktoré dávala – dom smútku, úprava 

verejného priestranstva, železničná stanica, vybudovanie cyklotrasy, zberný dvor, 

rekonštrukcia kultúrneho domu na Svetlej, využitie a rekonštrukcia pekárne spolu 

s vlastníkom, rekonštrukcia spodných priestorov kultúrneho domu /kde bola vináreň/? 
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Starosta: Tieto veci sú tam určite a sú tam aj urbáre, lesné cesty, všetko čo sa dá. Iné 

pripomienky neboli, p. Valentová predniesla uznesenie a starosta dal za prijatie jeho hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

K bodu č. 6 a č. 7 - Prejednanie Vyhlásenia IV. kola obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku – stavebných pozemkov vo 

vlastníctve Obce Hrachovo v lokalite IBV Hrachovo a Prejednanie a Vyhlásenia II. kola 

obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného 

majetku – stavebných pozemkov vo vlastníctve Obce Hrachovo na ulici Osloboditeľov 

Starosta: sú podané ďalšie žiadosti záujemcov na stavebné pozemky: Ján Lehocký na parcelu 

250/147, Peter Daňko na parcelu 250/148, Ľubomír Ultis na parcelu 250/146 a na tú istú 

parcelu Dalibor Gavorčík. Takže na všetky voľné pozemky sú záujemcovia a na jeden 

pozemok sú dvaja. Jedná sa o to, že nás upozornil audítor, že podľa zákona o DPH je určené, 

že keď dosiahneme obrat nad 49 790,-- € musíme sa zaregistrovať a byť platcom DPH. My 

sme apelovali, že je to verejný záujem, p. kontrolórka sa informovala aj u svojej lektorky,  

ktorá povedala, že raz jednu obec zaregistrovala a doteraz sa z toho nevedia vymotať. Zvyknú 

to obce tak robiť, že si založia s.r.o., ktorá realizuje výstavbu a tá s.r.o. je plátcom DPH. 

Ing. Fabová: Problém je, že audítor nás upozornili na to teraz v júli a pozemky sa predávali, aj 

príjmy boli v minulom roku, v r.  2021. Obec, by sa mala zaregistrovať spätne ako platca 

DPH, podať opravné DP, automaticky tam ide pokuta,  muselo by sa v obci účtovať s DPH, to 

si nevieme predstaviť ani my ani oni, že ako by sa to spätne preúčtovávalo. Po porade 

s audítorkou, skoro všetky obce a mestá majú s týmto problém, ale je to o tom ako si obec 

obháji, že je to verejný záujem. Napísala list audítorom, že my – ako obec máme za to, že 

jednoznačne jedná o verejný záujem, lebo je v záujme obce aby tu ľudia zostali bývať, aby sa 

pre nich vytvorili podmienky na nové bývanie, aby bola zamestnanosť a aby sa obec 

rozvíjala. V správe audítora nič nenapísali  v tejto veci, zrejme akceptovali čo sme im 

napísali. Aj audítorka povedal, že 99 % obcí to rieši takto, že neregistrujú sa na DPH 

a presadzuje sa to, že je to verejný záujem, aj sa zhodnocuje majetok obce, tým že sa 

vybuduje infraštruktúra. Náklady obce budú oveľa vyššie a nebude tam žiadny zisk, nevytvára 

konkurenciu podnikateľom, lebo obec z vlastného rozpočtu musí dotovať vybudovanie 

infraštruktúry. 

Starosta: teraz ide o to či budeme čakať 12 kalendárnych mesiacov, to vychádza v júli 

a potom vyhlásime verejnú súťaž, alebo vyhlásime teraz, aby sme sa znovu nedostali nad 50 

tis. Ešte dodal, že je iné predať ornú pôdu na ul. Osloboditeľov za 7 tis., ale na IBV máme 

v zmluvách vybudovať inžinierske siete /vodu, elektriku, plyn a cestu/ do dvoch rokov. 

P. Škvarka: už tie tri pozemky na tom nič nezmenia. Už je to jedno. 

Starosta: Takže ste za to aby sme vyhlásili verejnú súťaž a dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

K bodu č. 8 -  Úprava rozpočtu obce Hrachovo k 30.9.2022 

Ing. Vývleková: ZŠ žiada o navýšenie normatívnych finančných prostriedkov - na mzdy, 

prevádzku 17.540,00 € prvý aj druhý stupeň. Nenormatívne finančné prostriedky žiada znížiť 

na učebnice o 167,00 €, z úradu práce školské potreby -51,00€. Celkom je úprava +17 322,00 

€. Celkový rozpočet bude 816 691,03 € k 30.9.2022 

Starosta: To sú vlastne úpravy, ktoré normatívy majú od štátu čo prejdú cez nás a idú k nim. 

Aj tie odmeny čo teraz boli a ešte bude navýšenie do konca roka, lebo žiadali ešte aj na 

kúrenie. Oni si to upravujú vo výdavkoch a u nás je to v príjmoch. 

Starosta: v originálnych zatiaľ nežiadali nič. S p. riaditeľom sa dohodli, že čo bolo aj tých 

500,00 € aby spravili prepočet  predbežne koľko do konca roka budú potrebovať financií. 



5 

 

Zatiaľ sa 500.00 € vyplatilo pre 12 zamestnancov z tých peňazí, čo by mohlo byť ušetrené do 

konca roka, okrem energií. Čo im dávame 17 430 mesačne, spravili prepočet spravili 

prepočet, že to vyjde a tento mesiac vyplatia tých 500,00 € sa má čo sa má dať na ofiginálne 

tento rok. Nám štát poslal čo sme my dostali 500,00 €. Škola ešte nemali vyplatené, teraz by 

mali mať tento mesiac. 

JUDr. Kederová: Štát to nebude refundovať? 

Starosta: dostali sme usmernenie, že pre nás budú refundovať. Sú 4 oblasti: matrika, register 

obyvateľov, register .adries, cestná doprava a životné prostredie, ale len tým, ktorí to majú 

v zmluvách. 

JUDr. Kederová: Len prenesené kompetencie. 

Starosta: dali sme do náplní zamestnancov tieto veci. 

Ing. Vývleková: poslala to, zatiaľ sa neozvali, že by to bolo zle, tým že my sme väčšia obec 

možno nám to nebudú krátiť. Lebo jednej kolegyni kázali prepočítať úväzky. Možno nám 

nepošlú 2 tis.€, len nejakú alikvotnú čiastku. 

Starosta: Hovorilo sa, že nám by to nemali vôbec dávať keď bol ZMOS, údajne na originálne 

to asi budú riešiť. Zatiaľ neriešili nič.  

JUDr. Kederová: Ak to vláda schválila ako mimoriadne, tak to by mali preplatiť aj na 

originálne. 

Starosta: Ak by aj nie, nám tých 500 € z toho čo malo vyjsť do konca roka vyplatia teraz, síce 

nevedeli sme ešte plyn a elektriku. 

Ing. Vývleková: keď bola na školení vraveli, že by to ministerstvo financií malo riešiť. 

Starosta: upravili sme aj náš rozpočet. 

Ing. Vývleková: bežné príjmy: musela navýšiť podielové dane, zo štátneho rozpočtu - na 

voľby, škola, pre ukrajincov. Vo výdavkoch: odmeny, energie musela navýšiť, požiarna 

ochrana a MŠ, čo sme havarijný stav riešili, to je 9 556,00 €. Z predaja pozemkov ešte máme 

66  678,00 €, to je príjem za pozemky tento rok. Minulý rok bol 192 tis.€. 

Starosta: z tých pozemkov z IBV a p. Vrábľa, sme vrátili čiastku čo sme platili inžinierske 

siete, lebo sme na to použili prostriedky z rezervného fondu, ostatné prostriedky nechávame 

na tom účte 

P. Škvarka: Tam najbližšia investícia už len cesta bude? 

Starosta: Oporné múry budeme musieť spraviť, lebo sa im to bude váľať a potom rozpočet na 

cestu, alebo projekt pozmeniť, či dáme zámkovú dlažbu, alebo sa spraví obrubník a radšej 

asfalt. Udržiavanie v zime po dlabách sa nedá ani odhrnúť. 

P. Škvarka: najlepšie by bolo spraviť asfalt. 

Starosta: zatiaľ je v projekte asfalt, obrubník a zámková dlažba. To je ešte minimálne rok 

a pol, dva pred nami, takže potom sa rozhodneme. 

P. Škvarka: pri Kurtíkovi je už spravený prejazd? 

Starosta: ešte nie, teraz to majú dokončiť a v októbri má byť aj prepojenie elektriky, napojenie 

na domové prípojky z trafa. 24. – tého bude vypnutá elektrika, už prišlo oznámenie, vtedy to 

majú prepojiť a zároveň dať revízne správy ku skrinkám. 

Pokračovala Ing. Vývleková: kapitálové výdavky – cesta čo sa robila: ul. Hradná 93 tis.€, 

spolufinancovanie je 30 850,00 €, čiže 123 924,92 nás to stálo a práce naviac čo boli: ul. 

Jánošíková ku Trnavskému, pri p. Balagovej, pri škole a vjazd pri obchode. Bežný rozpočet: 

bežné príjmy – bežné výdavky je schodok  64 tis., ale v tom sú aj nevyčerpané prostriedky 

z minulých rokov – t.j. základná škola a školská jedáleň a to 55187,46 € a použili sme 

rezervný fond na havarijný stav v MŠ 9556,15. Bežný rozpočet môže byť v schodku do výšky 

nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z minulých rokov a havária tiež, lebo to sa 

nedá ovplyvniť. Celkový rozpočet je prebytok 39270,19 €, ale to je rozpočet po zmenách. 

Museli sme podielové dane umelo navýšiť o 4860 €. 

K rozpočtu neboli pripomienky a starosta dal za úpravu rozpočtu ZŠ aj za úpravu rozpočtu 

obce hlasovať. 
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Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

Starosta: sociálne zariadenia na prízemí MŠ sú spravené. Preto sme na škôlku dali ako 

haváriu, lebo sa na to môže čerpať z rezervného fondu. Využili sme tú možnosť, lebo bola to 

havária, hygiena nám to už chcela zatvoriť, tie rúry tam tiekli. Učiteľky vraveli, že  deti sa 

báli keď tam išli. Teraz to pekne sadrokartónom zakryĺi. Je to svetlé pekné.   

JUDr. Kederová: bola pozrieť, veľmi pekne aj nový radiátor je tam. Pochválila riaditeľku MŠ, 

snaží sa aj s rodičmi, aj poslanci boli opravili sa preliezky pre deti aj cokel. Treba 

komunikovať s rodičmi. 

Ing. Kochan: kto robil toalety? 

Starosta: p. Marek Budovec z Kocihy. 

Ing. Kochan: bolo by tam vymeniť aj interiérové dvere do triedy. 

Starosta: Na budúci rok, nie je to až taká položka. Keď bude rada rodičov treba povedať 

riaditeľke. 

 

K bodu č. 9 -  Rôzne 

Starosta: Prišla nám zmluva o zriadení vecného bremena z elektrární, kvôli tomu čo teraz 

budú prepájať. Keď my máme v zemi kábel, musíme spraviť zmluvu o vecnom bremene 

bezodplatne, dá sa to na kataster a bude tam vecné bremeno, že oni tam majú v ceste 

elektriku, bez toho sa to nedá zrealizovať. A ďalšia zmluva o vecnom bremene s troma 

účastníkmi, čiže Erich Bitala a jeho manželka, tam majú stĺp a pol metra od plota pôjde kábel 

na verejné osvetlenie. Čiže aj oni musia podpísať, s tým že bremeno s nami a my potom to 

bremeno uzatvoríme s elektrárňami. Je to podľa geometrického plánu na LV 367 a parcely 

CKN 250/4,250/144 a 922/1.  Čo sa týka medzi p. Bitalom a nami je to parcela  921/1 záhrada 

o výmere 2 m2, tam oni potrebujú keby náhodou sa potrebovali dostať ku stĺpu. To isté sme 

museli spraviť  aj na vodu. Vodovod už bol odovzdaný na Vodárenskú spoločnosť a.s., oni to 

dali do prenájmu prevádzkovej spoločnosti - Veolii  a teraz už ľudia sa napájajú na verejný 

vodovod, dávajú vodomery, čiže asi štyria majú napojenú vodu z verejného vodovodu. Nikto 

nemal pripomienky a starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

- Starosta: do konca októbra by mala byť zase výzva na cesty od 150-200 tis.€, ale bude dosť 

málo času. Keď chceme získať prostriedky musíme mať vypracovaný projekt aj stavebné 

povolenie. Navrhol som s p. Vetrákom cestu na Svetlú, Kováčsku a cestu ku družstvu. 

Zisťoval ceny: projekt by nám vedeli spraviť za 2200 € na všetky tri cesty. Keď budeme mať 

projekty vypracované, uvidíme aká bude výzva, buď by sme dali jednu cestu, dve alebo 

všetky. Polohopis a výškopis na tri cesty by nás stálo 1000 €. Lenže na to nemáme 

prostriedky, či by sme použili prostriedky z rezervného fondu, lebo to bude kapitálový 

výdavok. 

P. Škvarka: Keď sa to nepodarí, tak projekty nám ostanú. 

Starosta: Keby výzva vyšla napr. o rok, tak sa musí dať prerobiť rozpočet, lebo vo verejnom 

obstarávaní nesmie byť rozpočet starší ako tri mesiace. Investujeme do toho 3200 € budeme 

mať projektovú dokumentáciu, výškové aj polohové zameranie, to musí byť ku projektu. 

Dáme na to vyhotoviť aj stavebné povolenie a počkáme až by vyšla tá výzva, dali by sme to 

hneď. 

JUDr. Kederová: podmienka do zmluvy s projektantom termín do 15. októbra, alebo čo 

najskôr aby to bolo. 

Starosta: Dohoda je, že do konca októbra by sme to mali. Záleží kedy p. Čajko spraví to 

zameranie. Môžeme to urýchliť. 
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JUDr. Kederová: Treba tlačiť na tých dodávateľov, čo najskorší dátum. Nieže bude výzva 25. 

októbra a my nebudeme mať projekt. 

Starosta: výzva má byť do konca októbra, ale na podanie žiadosti bude tri mesiace, ale my 

chceme dať čo najskôr dať, v prvých mesiacoch. Bude to z PPA a má byť podmienka, že až 

budeme podporení 7 rokov nebudeme môcť z toho istého fondu žiadať. 

Starosta ďalej informoval, že na zdravotnom stredisku nastal havarijný stav – pokazil sa 

plynový kotol, ktorý bolo treba vymeniť. Nový kotol stál 3 995,00 €. 

Uskutočnila sa oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Hrachovo a miestnej časti 

Svetlá v hodnote 2 513,62 € 

Žiadne pripomienky neboli a starosta dal za použitie rezervného fondu na horeuvedené 

náklady hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

- Starosta: P. Martin Sojka bol odsúdený, prišiel z výkonu trestu, býval na Kocihe s neterou. 

Na jar, v marci prišiel k nám robiť a už tam nemohol bývať, lebo súd mu zakázal sa  s ňou 

stýkať. Stanislav Repka ho zobral do karavanu. Dačo sa tam stalo a s. p. Valentom sa 

rozprávali, že my máme školský byt. On tam už zo tri dni je, tak dnes mu povedal, že to nie je 

tam lacné bývanie. Ing. Vývleková mu napísala žiadosť zo sociálnych dôvodov. Nájomné 

u nás bolo 40,00 € čo predtým platila pani Homolová, elektrika bola predtým 35 € a plyn 51 

€, čiže celkom to bolo 126 €. Elektrika, voda a plyn sa platí škole, ale nájom obci, lebo obec 

je vlastník. V škole vypočítali 110.00 € za elektriku a 220,00 € za plyn. 

P. Škvarka: Podľa čoho to vypočítali? 

Starosta: Akú majú teraz cenu za energie, oni nemajú regulovanú cenu. Samostatné hodiny 

má iba na plyn, na elektriku sa dá dať podružné meranie. 370,- € za dve izby je strašne veľa. 

P. Sojka sa vyjadril, že on to je schopný platiť a počas zimy si chce niečo iné zháňať. My mu 

to aj tak dáme iba do jari, aby preklenul zimu. Ide o to či mu to dáme aj s tým rizikom, že 

ostane dlžný. Robí aj deň naviac. 

Ing. Fabová: Škola na plyn dostáva peniaze z prenesených kompetencií. 

P. Škvarka: Teraz, keď tam nebýva nikto, ten byt je vypnutý? 

Starosta: elektrika je vypnutá a plyn temperuje. 

Ing. Vývleková: Aj tak musia platiť 109,00 € za plyn, aj napriek tomu, že tam nikto nebýva. 

P. Škvarka: Určite by sme mali hľadať cestu ako mu pomôcť. On je nám potrebný, tým že 

naozaj nemáme VPP pracovníkov. Až sa mu toto nepovolí, na Železníku má nejakú chatu, 

tam odchádza a tam by zimoval. V našom záujme by bolo ho tu udržať, lebo je pracovitý. 

Keď by sa od neho malo vymáhať toľko peňazí to on určite nebude platiť. On nemá skade 

mať toľko peňazí. Vieme koľko dostane a čo si bokom zarobí, to má na cigarety a iné. 

JUDr. Kederová: Je pracovitý a je aj zodpovedný? Neurobí tam nejakú škodu? Nepodpáli to? 

Starosta: povedal mu, že sa tam nefajčí, odpovedal, že ani v karavane nefajčil. P. Repka 

povedal, že sem tam ho nachytal sedieť s cigaretou a pozerať televízor. 

Ing. Kochan: tam ideme do veľkého rizika, lebo je to súčasť školy. 

Starosta: Určite sa tam zakáže všetky tieto veci aj návštevy. P. Repka mu  pomohol, zaplatil 

za neho aj súdne trovy a dal mu prechodný pobyt na svoj dom, ale v pondelok tu bol a zrušil 

mu prechodný pobyt, lebo sa nezhodli. Momentálne nemá prechodný pobyt. 

P. Valentová: Trvalý pobyt má kde? 

Starosta: Trvalý pobyt má len Kociha, bezdomovec. 

P. Valentová: ak nebude mať prechodný pobyt nemôže robiť na VPP. 

JUDr. Kederová: tiež sa nevie rozhodnúť. 

P. Škvarka: Už keď tam má všetko, bolo by dať mu šancu a chodiť tam na kontroly.  Alebo 

v zdravotnom nie je nejaká izba. 

Starosta: tam je iba toaleta, nie je tam sprcha. Ja až tak naviac do konca zimy a nech si hľadá. 

Do budúcna to chceme naozaj prerobiť, je tu viac rodín čo sa pýtalo. V prvom rade by sme 
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určite uprednostnili zamestnancov školy a potom Hrachovčanov. My tam na tom až tak 

nezarobíme,  v zime aj tak plyn v škole cirkuluje a elektrika keď sa nepoužíva, my nemáme 

veľké náklady s tým. 

JUDr. Kederová: ak by sa hlasovalo ona by sa zdržala hlasovania, ale by si to nezobrala na 

zodpovednosť, nie za to, že by nechcela pomôcť tomu človeku. Kde bude mať prechodný 

pobyt, kto mu dá? 

Starosta: Asi mu budem musieť ja dať, na ten môj starý dom na ul. S. Vozára, až chcem aby 

tu robil. 

P. Škvarka: Pozná ho veľa rokov, ešte ho nevidel opitého, tak aby nevedel čo robí, aj keď pije 

každý deň. U neho pracoval veľakrát, tak že ráno mu nechal aj pivo aj pálenku, kus odpil ale 

robil. 

Starosta: ešte sa ním porozpráva, určí mu aj pravidlá aj cenu. Naozaj je to veľa. 

Ing. Vývleková: škola mu to bude tak dávať, lebo nemajú inú možnosť, nemôžu doplácať. 

JUDr. Kederová: Kým je to stanovená, že taká cena musí byť? 

Ing. Fabová: Nemusí škola dávať za tú cenu. Napr. prenajíma telocvičňu na hodinu, to tiež sa 

neprenajíma za tú cenu ako má škola náklady. 

Ing. Vývleková: je tam plynomer, tam je jasná cena a väčšinou je tam nedoplatok. Elektriku 

a vodu nejako vypočítali. 

Starosta: Do konca roka majú cenu ako minulý rok, lebo mal na dva rok zmluvu. Od januára 

bude mať inú cenu. 

Ing. Fabová: už zálohové platby oni navyšovali, preto sú tie sumy také. Nikde nie je 

povedané, že oni musia za tú cenu prenajať ten priestor za akú oni platia. V podstate  im  

peniaze štát dá za to vykurovanie.  

Starosta: Je to tak, dá sa tam aj iná cena dať, lebo to nikto nezmeria ani to nikto nedokáže, že 

na ten byt toľko ide. Tak ako my máme určitú dohodu na kuchyňu koľko sa rozpočíta 

elektriky. 

Ing. Fabová. Napr. sálu kultúrneho domu, keby sme prepočítali, že aké sú tam náklady, tak 

nikomu neprenajímate za tú sumu. Vlastne ekonomicky to dotuje obec a to by dotovala škola, 

ale to je už na rozhodnutí. 

Ing. Vývleková: Škola teraz žiadala na energie 24 tis.€, ale nikdy neschvaľujú toľko, koľko 

žiadajú. 

Starosta: Tak aký máte názor. 

P. Vetrák: Na kratšiu dobu, na mesiac alebo do konca roka.  

Starosta: Ešte by bola jedna možnosť na Svetlej. 

P. Lupták: tam tiež nie je sprcha. 

P. Škvarka: tam je aké kúrenie? 

Starosta: kachle sú tam na drevo, umývadlo a WC. 

Ing. Kochan: radšej Svetla ako školský byt. 

Starosta: z tade aj dochádzanie. 

P. Valentová: aspoň tých pár mesiacov by sme mu mohli umiestniť a potom nech si hľadá. 

Nájom vieme zrušiť aj po dvoch mesiacoch. Alebo nech sa stará starostka Kocihy, alebo mu 

treba povedať, že toľko musíš platiť a možno sám povie, že toľko platiť nebude a pôjde do 

Železníka. 

Ing. Fabová: uvidíte ako sa bude správať, či budú sťažnosti zo strany školy. 

Starosta: Tak mu to prenajmeme na mesiac. Každý mesiac nájomnú zmluvu. Možno sa to 

vyrieši, nezaplatí a tým pádom bude neplatná zmluva aj mu povieme, nech si radšej hľadá. 

Ešte mu ponúkneme Svetlú. 

 

- Starosta: Máme tu správu nezávislého audítora. 

Ing. Fabová: prečítala záver správy: podľa ich názoru priložená účtovná uzávierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hrachovo k 31.12.2021. Na základe overenia 
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dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách pre územnú 

samosprávu konštatovali, že obec Hrachovo konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

P. Valentová prečítala uznesenie a starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

- Starosta: P. Račáková podala žiadosť o sponzorské vo výške 200,00 € pre futbalový klub 

U13 Rimavská Sobota na nákup rukavíc, čiapok a termo oblečenia.  

P. Valentová: Pre 3 deti, ktoré chodia z našej školy na futbal, lebo oni si musia kupovať 

oblečenie. 

Ing. Fabová: Fyzickej osobe sa sponzorské nemôže dať, môže sa to nakúpiť a bločky sa môžu 

preplatiť. 

Starosta navrhol, že rukavice, čiapky a termo oblečenie  pre tri deti nech nakúpia a to sa im 

preplatí v skutočnej cene. Poslanci súhlasili. 

 

- Starosta: každých 5 rokov sú dni obce, vychádza to na budúci rok. Na budúcom zasadnutí by 

sme určili termín, niekedy v auguste a aj aké skupiny, kapely, folklórne skupiny by boli, lebo 

raz za 5 rokov píšeme projekt, v ktorom žiadame prostriedky na kultúrne podujatie. 

 

- Starosta: Teraz robí Ing. Výleková mzdy a upozornila, že starú dovolenku musí starosta 

vyčerpať do volieb, lebo po voľbách sa začína akoby nový pracovný pomer. 

Ing. Vývleková: k ustanovujúcemu zastupiteľstvu končí mandát a zároveň začína. 

Starosta: Jedná sa o preplatenie 20 dní dovolenky, lebo ostatné si vyčerpá. Celkom má 29 dní 

nevyčerpanej dovolenky. Vyjadrite sa, či súhlasíte. 

JUDr. Kederová: Koľko si vyberieš a zbytok sa preplatí. 

Ing. Fabová: Musí byť uznesenie, že sa preplatí nevyčerpaná dovolenka, lebo ju nemohol 

vyčerpať z dôvodu pracovnej vyťaženosti. 

Starosta: uviedol dôvod nevyčerpania dovolenky: ochorel pracovník a zastupovanie bol 

pracovník len na tri dni v týždni a dva dni musel koordinovať VPP pracovníkov. 

Poslanci súhlasili s preplatením 20 dní nevyčerpanej dovolenky starostu, p. Valentová 

prečítala uznesenie a starosta dal hlasovať za jeho prijatie. 

Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Lupták, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), 

zdržal sa: 0, proti: 0.  

 

- JUDr. Kederová: stihneme ešte pripraviť posedenie z príležitosti úcty k starším? Škôlka nám 

dodá program, do školy zavolá a p. starosta urobí príhovor. 

Starosta: treba určiť dátum. 

P. Škvarka: viem, že je to tento mesiac, ale ešte možno by bolo reálne nejaké divadielko. 

Starosta: Málo ľudí prišlo na divadlo. 

JUDr. Kederová: Teraz by dala deti, lebo dva roky nebol program a rodičia, starí rodičia 

prídu. 

Starosta: chlebíčky, zákusky a čaj sa navarí, tak ako sa zvykne. Len dátum si určime. 

JUDr. Kederová: navrhla 27. vo štvrtok, alebo 26. v stredu, lebo v piatok už treba pripravovať 

sálu na voľby, alebo 21. v piatok. 

Starosta: Keď dáme deti príde aj viac ľudí, aj rodičia a starí rodičia prídu radi si prídu pozrieť 

deti. Môžeme niekoho zavolať Klajban, alebo niekto aby kus zahral po programe. 

P. Škvarka: budeme aj pozvánky posielať, alebo len do rozhlasu sa vyhlási. 

Starosta: Všetkých občanov budeme pozývať, že máme slávnostný program z príležitosti úcty 

k starším a tým čo budú mať pozvánky sa napíše po skončení kultúrneho programu bude pre 

Vás občerstvenie. 
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JUDr. Kederová: Tak dáme nad 65 rokov? 

P. Škvarka navrhol 25. v utorok, lebo potom už bude treba chystať na voľby a v stredu je 

kostol. 

Starosta: čas by sme mali dohodnúť s MŠ a s riaditeľom ZŠ. 

P. Valentová: Oni vždy chceli o 16,00 hod. 

JUDr. Kederová: starší ľudia budú radi, že sa stretnú. To nemusí byť dlhý program. 

Starosta: až by sme zohnali niekoho, že by im tam aj zahral, aby sa to predlžili na pol hodinu. 

Poslanci sa zhodli na termíne 25. v utorok. 

 

- JUDr. Kederová: pripomenula, že sa blíži koniec roka a inventarizáciu treba robiť ročne 

v škole aj kvôli školskej jedálni. Tam je drobné výdaje 100,00 € a treba znížiť na 34 až 50 € 

bez schválenia. 

 

K bodu č. 10 - 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                                                                       ____________________________                     

 

 

Ing. Miroslav Kochan                                                           ____________________________ 

 

 

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 

XIX. OZ 

18.05.2022 

XX. OZ 

12.07.2022 

XXI. OZ 

6.10.2022 

Ondrej Vetrák P N N P P 

Ing. Miroslav Badinka N N N N N 

JUDr. Zuzana Kederová P P P P P 

Ing. Miroslav Kochan P P P P P 

Ján Lupták P P P N P 

Matej Škvarka P P P P P 

Iveta Valentová P P P P P 

 

 

P - prítomný 

N - neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


