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Z Á P I S N I C A 

 

Zo 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 12.12.2022 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. Návrh schváleného rozpočtu obce Hrachovo na roky 2023, 2024 a 2025 

5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 7/2022 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce 

Hrachovo  

6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 8/2022 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  

7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 9/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo  

8. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Hrachove  

9. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Hrachove 

10. Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrachovo  

11. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrachovo 

12. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných pozemkov IBV“ a 

„Odpredaj stavebného pozemku ulica Osloboditeľov“ zo dňa 7.11.2022 

13. Rôzne 

14. 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 2. riadne zasadnutie bolo 

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

Skonštatoval, 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 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

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 Mgr. Janu Liptákovú.  

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

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 (Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Vetrák) zdržal sa: JUDr. Kederová,    

Valentová, proti: 0.  

 

K bodu č. 4 – Návrh schváleného rozpočtu obce Hrachovo na roky 2023, 2024 a 2025 
Rozpočet bol spravený, ale čo sa týka ZŠ bolo tam navýšenie, tak vyzval p. riaditeľa nech ho 

tak upraví aby sa mohol schváliť, lebo takto by nebol vyrovnaný, chýbalo by nám 20 tis.€. Po 

prehodnotení p. Škvoňovou a Ing. Vývlekovou upravili niektoré položky, tak aby bol 

rozpočet vyrovnaný. P. Škvorňová zvykne navýšiť mzdy o 10 – 15%, aj teraz sa im zvýši 9 

tis. €. Ak tento rozpočet nebude dostačujúci do  augusta ho môžeme upravovať, ešte nie je ani 

štátny rozpočet, my nevieme koľko financií dostaneme od štátu. Dali sme sumu aké prognózy 

nám poslali  zo SMOZ-u  a rady rozpočtu, tak aby bol rozpočet vyrovnaný. Nie sú tam 

zahrnuté položky ako napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku, 

budeme to financovať z rezervného fondu.. Prišlo opatrenie, že rezervný fond môžeme použiť 

aj na bežné výdavky do konca budúceho roka. 

JUDr. Kederová: sa vyjadrila, že je zato aby sa rozhodne prijal rozpočet, aby sme nezostali 

v provizóriu a potom podľa situácie ho budeme korigovať. Navrhla vzhľadom na 

infraštruktúru IBV, aby sme nechali rezervný fond a uvažovali ešte v tomto roku zobrať úver, 

aby sme neostali tak, že narok nebudeme môcť. 

Starosta: aj podľa toho v akom štádiu rozostavanosti budú rodinné domy. Keď sa už niekto  

bude sťahovať ako sme vraveli budeme sa snažiť čo najskôr, ale zatiaľ kým chodia nákladné 

vozidlá  je to dobre tak ako to je. Každý mesiac sa dovezie šotolina nech sa utlačí. Treba 

urobiť aj prepočet, lebo ten je zastaralý. 

Starosta: Keď dnes schválime predaj tých dvoch pozemkov, tak už ostane len jeden, ale tú 

nebudeme súriť. Peniaze za pozemky máme zvlášť na účte, z toho sa platilo iba na IBV.  To 

bude rezerva na spolufinancovanie keď budeme brať úver na cestu. 
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JUDr. Kederová: Keby sme mali šancu k nejakému projektu, aj kapitálové zatiaľ treba 

nechať. Potom už budeme vedieť aj energie, lebo pochybuje, že nám to tak isto zostane, hoci 

cena elektriny je v roku 2023, 2024 ešte nižšia, treba šetriť, aby sme zbytočne neprekurovali. 

Je pravda , že nie sme na tom zle, nakoľko nemáme úverové zaťaženie. 

Starosta: V zdravotnom stredisku je tento mesiac menej kubíkov, lebo nová pec je 

úspornejšia.  

P. Valentová prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky nasledovne: 

Návrh rozpočtu obce Hrachovo je predložené obecnému zastupiteľstvu  ako vyrovnaný s 

dodržaním všetkých pravidiel zostavenia rozpočtu  v zmysle  platnej legislatívy a  preto  

odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Hrachove   takto predložený návrh schváliť.  

Podotýkam, že výhodou obce je nulová zadlženosť, čo dáva predpoklady na ďalší rozvoj 

v budúcnosti, pretože obec rieši rozvoj novej obytnej zóny, kde bude potrebné vybudovať 

infraštruktúru.  Tu však vidím riziko v tom, že v zmysle ústavného zákona  493/2011 

o rozpočtovej zodpovednosti pri dlhu verejnej správy nad 57 % nebudú môcť obce  od r. 2024 

čerpať úvery ani používať vlastný rezervný fond.  Súčasný dlh štátu je 62,2 %. Preto 

odporúčam zvážiť akým smerom sa bude vyvíjať financovanie rozpracovaných  investícií ešte 

v r. 2023. 

Takto pripravený rozpočet odporúčam  schváliť po splnení zákonom predpísaných povinností  

- zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle rozpočet obce  Hrachovo  na rok 2023 

a výhľadovo na roky 2024 – 2025. 

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 

kategórie s termínom do 15 dní od schválenia rozpočtu. Taktiež je potrebné rozpísať aj 

transfer zo štátu po prerokovaní s obcou.   

Ing. Vývleková: Bežné príjmy obce 1 139 724,- € na r. 2023, vtom sú podielové dane, daň 

z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad, správne poplatky a ešte čo dostávame na 

cestnú dopravu, životné prostredie atď., bežné príjmy MŠ. školskej jedálne a školského klubu 

vo výške 52 600,00 €, t.j. príjmy za réžiu a na stravu. Rozpočtové príjmy spolu sú 1 192 324 

€. Výdavky: bežné výdavky za obec sú 270 767,00 €, v tom výdavky na mzdy, na prevádzku, 

členské, dotácie, na prenesené kompetencie ZŠ 632 307,00 €. 

Starosta dodal: ten zvyšok je na financovanie školského klubu, školskú jedáleň a MŠ. 

Mesačne 19 tis. možno aj 20 tis. €. V r. 2024  do 2027 začneme splácať návratnú finančnú 

pôžičku vo výške 20 607,00 €, ktorú sme dostali od ministerstva, ročne vo výške 5 150,00 €.  

P. Valentová predniesla návrh uznesení. 

JUDr. Kederová ešte navrhla  nasledovné ukladacie uznesenie k rozpočtu: 

OZ ukladá finančnej komisii a komisii výstavby prerokovať a predložiť správu rozpočtu 

vzhľadom na investičné akcie obce. 

Iné pripomienky k rozpočtu už neboli,  starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

K bodu č. 5 - Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 7/2022 o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na 

území obce Hrachovo  

Starosta toto VZN prijímame každý rok, v prepočte na jedného žiaka v MŠ vychádza 

3 220,00 €, v školskom klube to vychádza 660,00 € na jedného žiaka a v školskej jedálni 

505,00 € na jedného stravníka. Neboli žiadne pripomienky starosta poprosil p. Valentovú 

o prečítanie návrhu ZVN a potom dalo prijatie uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   
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K bodu č. 6 - Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 8/2022 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: toto VZN tiež prijímame každý rok. Zápis  dieťaťa  na plnenie povinnej školskej 

dochádzky je dňa 4.4.2023, v utorok od 14,00 do 16,30 hod. a 5.4.2023, v stredu  od 14,00 do 

16,30 hod.  Zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ je 12.5.2023, v piatok od 12,00 

do 14,00 hod. Neboli žiadne pripomienky starosta poprosil p. Valentovú o prečítanie návrhu 

ZVN a potom dalo prijatie uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

K bodu č. 7 - Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 9/2022 o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo  

Starosta: bežné stravovanie desiata v MŠ 0,45 €, obed 1,10 €, olovrant 0,35 € spolu je to 1,90 

€. Zvyšovalo sa finančné pásmo museli ísť z druhého pásma do tretieho kategória 2, podľa 

toho sme museli upraviť sumy. V ZŠ stravníci bez dotácie z Úsa pýtala lllllPSVaR od 6 do 11 

rokov 1,50 €, stravníci od 11 do 15 rokov 1,70 €, dospelí stravníci a deti od 15 do 19 rokov 

2,20 € a stravníci 6 do 15 rokov 0,65 €. Tiež sa navyšovalo zákonný zástupca každého dieťaťa 

na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy prispieva na režijné náklady sumou 5,00 

€, pôvodne boli 3,00 € mesačne. 

JUDr. Kederová sa pýtala, že ako vychádza desiata v ZŠ a či je záujem? 

Ing. Vývleková: 0,65 € 

Starosta : doteraz bolo cca. 45, zatiaľ nám nepovedali koľko detí sa prihlásilo. 

P Valentová: sa pýtala, že koľko platia stravníci z dediny? 

Starosta: 2,20 €. Chodí tam len p. Herko.  

JUDr. Kederová: potom by sa to tiež mohlo prehodnotiť. 

Starosta: My sme to zvyšovali, lebo tak prišlo usmernenie, ktoré upravuje finančné pásmo A2 

a B2. Menili sme to pred mesiacom, ale prišlo nové usmernenie, tak sme to museli znova 

meniť. 

JUDr. Kederová: Ale tá suma môže byť aj nižšia, napr. na desiatu. Ale nevieme sa vyjadriť, 

nie sme odborníci. 

P. Valentová : Mne sa zdajú pre tých ostatných málo. 

P. Vetrák: Keby sme vedeli aj počty, lebo keď je 1-2 tak na tom nezáleží. 

Starosta:  do budúceho zastupiteľstva vyžiadať od riaditeľa koľko je  stravníkov prihlásených 

na obedy na desiaty. 

P. Valentová: Keď sa ide niekde najesť pod päť € nie je. 

P, Škvarka: Tak aj vyzerajú tie porcie,  strašné, jednak je to aj málo. Niekto by sa na to mal 

pozrieť. 

JUDr. Kederová: Už sme to riešili vlani, či predvlani, chvíľu sa to aj zlepšilo. 

Starosta: vtedy už robila priateľka p. škvarku. Ide o to, že keď boli na chorej a varil niekto 

druhý, či postrehla že sa vtedy lepšie varilo. 

P. Valentová: Keď varila Olinka s Alenkou, vtedy chválili stravu. 

P. Škvarka: Oni tvrdia, že im to finančne nevychádza, keď je napr. buchty na pare, alebo 

buchty kysnuté – to je výborné, ale keď je nejaké mäso, vtedy je to málo. 

JUDr. Kederová:  ale gramáž je predpísaná, to musí byť dodržané. Tam je váha každý si môže 

prevážiť. 

P. Škvarka: keď je napríklad lángoš, nie je na tom ani kečup, nič, že im na to nevychádza. 

JUDr. Kederová: Je to vecou aj vedenia, toto sme už riešili. Nejaký čas to bolo dobre, ale 

teraz znovu sú problémy. My sme si prijali opatrenia, tam musí byť tlak mi na riaditeľa.  
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Starosta: čo sa týka kvality stravy na to sú  predpísané normy, ale treba sa pozrieť či v tej 

strave keď varí, alebo podáva či je tam dané čo je predpísané. Ak nie treba slušne upozorniť. 

Keď je menej, to nie je problém lebo tam je váha. Keď nie je chutné, treba povedať a zase sa 

tam pôjde na kontrolu či tam všetko bolo. Treba sa na to pozrieť, pôjdem ja. 

P. Valentová: Nemyslí si že by tam mal ísť starosta, mal by to riešiť riaditeľ, lebo nie je 

možné že by on predtým zatváral oči. 

P. Liptáková: nepomohol by napr. dotazník od stravníkov, lebo aj rodičia sa sťažujú na to. 

Starosta: v januári sa môžeme k tomu vrátiť a službukonajúci učiteľ odváži každé desiate 

jedlo. 

P Valentová: by určila riaditeľa, nech námatkovo robí kontroly. 

P Škvarka: p. riaditeľ chodí na obed každý deň, nič netreba riešiť, treba sa ho spýtať ako je on  

spokojný s kuchyňou. 

JUDr. Kederová: to sa tak nerieši, už sa k tomu nebude vyjadrovať, sú aj dotazníky či sú 

spokojný, ale to riešia odborníci, lebo podstata je či je v strave všetko čo má byť. Robili sa 

tam kontroly, robil ta odborní a bolo tam kopu vecí, prijali sa opatrenia, ani to sa nedotiahlo 

ani zo strany riaditeľa, administratívne veci sa urobili, ale reálne sa opatrenia neaplikujú. 

Starosta: v januári sa k tomu vrátime, pôjde za riaditeľom aby prevážil stravu, minimálne 5-6 

a do týždňa  2-3 krát a nech spraví zápis koľko jedál odvážili námatkovo.  

JUDr. Kederová: to učitelia robiť nebudú. Nikto si nebude chcieť robiť problémy, rozhádať sa 

vedúcou. 

P. Valentová: tam je na to riaditeľ. 

Starosta poprosil p. Valentovú aby prečítala návrh uznesenia a potom dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

JUDr. Kederová: Môžeme dať aj ukladacie uznesenie pre riaditeľa ZŠ, nech predloží správu 

o počte stravníkov, aké kontroly sa robili, plnenie opatrení vyplývajúce mohli by sme vždy 

z kontrol a vykonané kontroly v r. 2022. 

P. Valentová prečítala znenie uznesenia a starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

K bodu č. 8 - Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Hrachove  

Každé OZ aj  obec by sa mala riadiť podľa rokovacieho poriadku, ktorý by mal byť 

schválený. Je tam uvedené podľa zákona koľko poslancov musí byť prítomných aby bolo 

zasadnutie uznášaniaschopné, koľko poslancov musí byť keď sa predáva majetok a všetky 

veci podľa zákona sú dané, ktoré uznesenie môže starosta pozastaviť a ktoré nemôže, koľko 

dní pred zastupiteľstvom by mali dostať pozvánky poslanci – minimálne 3 dni,  do koľko dní 

má byť zverejnené uznesenie - do 10 dní najpozdejšie.. Je zverejnený každý si ho môže 

prečítať. Predchádzajúce bolo z r. 2018. 

Mgr. Liptáková: sa pýtala či sa prijalo aj niečo nové. 

Starosta: upresnili sme čas zasadnutí od 17,00 do 18,00, ustanovujúce zasadnutie je 

slávnostné a predtým sa hrá hymna. 

JUDr. Kederová: Keď bude zastupiteľstvo mohli by sme dať ako prvý bod procedurálnych 

kontrola uznesení a ukladacie vždy s termínom a zodpovedný aby sme kontrolovali 

z minulého, alebo z predošlých.  

Iné pripomienky už neboli, p. Valentová prečítala uznesenie a starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   
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K bodu č. 9 - Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Hrachove 

Návrh Zásady odmeňovania poslancov na obdobie 2022-2026 za výkon poslanca je 15,00 € 

v hrubom, za účasť poslanca na občianskych obradoch – sobášiaci je 14,00 € v hrubom.za 

každý sobáš a za účasť na občianskych obradov mimo sobášnej miestnosti je 17,00 € 

v hrubom. 

JUDr. Kederová sa vyjadrila: týka sa to iba sobášiaceho, teda jej a ona to nechce, pre ňu je to 

aj zbytočné dávať. 

Starosta:  ja to nemôžem mať,  ale nejde len o teba, aj tí čo chodia recitovať. Keď chceme aby 

ľudia chodili  musíme im niečo dať 

JUDr. Kederová: ale to nepatrí do zásad odmeňovania poslancov.  

Starosta: Máme to tu pripravené tiež. Prečo by si sa vzdala, zabiješ s tým pol soboty, niekto to 

robiť musí. 

JUDr. Kederová: sa vyjadrila, že sa cíti nepríjemne. 

Starosta: Nech to robí kto chce. 

Valentová: sa pýtala ako sme prišli na tú dumu 17,00 € 

Starosta: bolo 13,33 + 3,33 = 16,66, zaokrúhľovali sme. Tieto sumy boli pôvodne ešte 

v korunách a potom sa to prepočítalo na €. 

Valentová: navrhla 20,00 €, lebo toto je smiešne, dajte tam už aspoň 20,00 € 

Starosta: tak aj poslancom dajme 20,00 €, lebo aj to je 15,00 € 

Valentová: ale na zastupiteľstvo chodíme všetci, ale keď ona chodí aj soboty, je divné 14,00 – 

17,00 €. 

Starosta: ešte aj Milan chodí, vozí aparatúru a púšťa hudbu. Potom dal hlasovať schválenie 

zásad odmeňovania poslancov 15,00 € a sobášiaceho v sume 20,00 €. 

Hlasovanie: za: 5 (Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) zdržal sa: JUDr. 

Kederová 0, proti: 0.   

K bodu č. 10 - Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Hrachovo  
Starosta vyzval Ing. Vývlekovú aby informovala poslancov. 

Ing. Vývleková: zmenilo sa na strane 15 schvaľovanie zmien rozpočtu, čiže starosta obce je 

oprávnený vykonávať rozpočtové opatrenia do výšky maximálne 10 tis. € za každé 

rozpočtové opatrenie, predtým bolo 5 tis. €, ale riaditeľovi ZŠ zostalo 5 tis. € za každé 

rozpočtové opatrenie. Predtým bolo celoročne. Rozpočtové opatrenie sa robí vtedy, keď je 

zmena rozpočtu, aj keď len jedna položka, aj keď je zmena napr. 5,00 €. Do 10 tis. €  je 

rozpočtové opatrenie starostu, nad 10 tis.€ schvaľuje zastupiteľstvo. 

Na strane 17 sme pridali, že schvaľovanie záverečného účtu, článok 26 starosta obce ním 

odsúhlasený návrh záverečného účtu predloží hlavnej kontrolórke na zaujatie stanoviska 

a predsedu finančnej a podnikateľskej na prerokovanie, následne  návrh záverečného účtu sa 

predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Doteraz tam tento bod nebol vôbec.  

Aj na strane 15 článok 21 tá istá veta len sa to týka rozpočtu. 

Starosta: robili sme to tak, len to nebolo uvedené. 

Neboli žiadne pripomienky ani otázky a starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

K bodu č. 11- Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrachovo 
Tu sa nič nemenilo, len na strane 11 článok 15 Obchodná verejná súťaž mali sme tu len také 

všeobecné vzory a teraz sme pridali konkrétny vzor čo teraz používame a počet členov 

v komisii bol 5 a teraz je 3. 

Starosta: lebo bol problém nájsť 5 ľudí, ta sme to znížili. 

Neboli žiadne pripomienky ani otázky a starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať. 
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Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

 

K bodu č. 12 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných 

pozemkov IBV“ a „Odpredaj stavebného pozemku ulica Osloboditeľov“ zo dňa 

7.11.2022 

Starosta: vyhodnotenie VOS zo zasadnutia dňa 24.11.2022 o 13,00 hod v Hrachove. Členovia 

komisie boli: Milan Jackuliak, Katarína Mareková, Ing. Michaela Vývleková.. Členovia 

komisie pristúpili k otváraniu obálok. Pokračovala Ing. Vývleková: VOS sa týkala IBV 

Hrachovo, boli ponúknuté tri pozemky, na ktoré prišli 2 ponuky: 

1. Nikola Stieranková s Ivanom Baranom na parcelu 250//148, výmera 819 m2 

ponúknutá cena 24,05 €  

2. Ján Lehocký na parcelu 250/147, výmera 824 m2, ponúknutá cena 24,00 € 

Záujemcovia splnili všetky podmienky, zaplatili zábezpeku vo výške 1000,00 € v stanovenej 

lehote do 15 dni. 

JUDr. Kederová: zostáva jeden pozemok? 

Starosta: jeden je ešte možný predať a dal hlasovať kto je za odpredaj pozemkov podľa 

verejnej súťaži. Nikole Stierankovej s Ivanom Baranom parcelu 250//148, výmera 819 m2 za 

cenu 24,05 €/m2  a Jánovi Lehockému parcelu 250/147, výmera 824 m2, za cenu 24,00 €/m2. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

Starosta: bola ešte jedna súťaž na ulici Osloboditeľov. Pokračovala Ing. Vývleková na parcelu 

600/4, bola podaná jedna ponuka: Oliver Knechta, výmera pozemku je 1440 m2, ponúknutá 

cena ja 5,40 €. Podmienky splnil, zaplatil zábezpeku 200,00 € do 15 dní. 

Starosta dal hlasovať za odpredaj pozemku Oliverovi Knechtovi, parcela č. 600/4, výmera 

1400 m2 za cenu 5,40 €/m2.. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

Starosta: oznámil, že stúpil do jednania s cirkvou katolíckou, lebo cesta čo je tam nie je  

vysporiadaná. Zistil či  sú ochotný vôbec s nami jednať, ale oni nepredávajú, len zámenu. 

Keď zámenu tak dali aj ďalšie parcely na ceste tretej triedy, ten trojuholník pri Škvarcovcoch 

a hore pri Pupalovcoch, ale to nie je naše vlastníctvo to VÚC. Odpísali nám, že sú ochotný 

vymeniť len parcelu 250/87 a to je 363 m2 .Je to medzi Kochanom a plynovou regulačkou, až 

hore k pozemkom, ktoré predávame. Sú ochotný Vymeniť by to za parcelu vedľa Rada 

Vrábľa naľavo, kde je vysoké napätie, tam sa nebude dať stavať a rozdiel nám doplatia, lebo 

naša parcela má rozlohu 630 m2.  Znalecký posudok sme im poslali, podľa nej je cena 

5,40/m2. Zatiaľ nám cirkev neodpísala. Starosta dal hlasovať za schválenie zámeru 

vysporiadania, výmeny pozemkov s katolíckou cirkvou. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0.   

K bodu č. 13 – Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov, že p. doktorka požiadala o rekonštrukciu ambulancie. Sú tu 

dva návrhy. 

P. Vetrák: Treba zistiť či je to nosný múr, vravela že chce nakúpiť nejaké prístroje, tak chce 

aby sa prerobila elektrika. 

Starosta: Tam kde  je vyšetrovňa by bola denná miestnosť, kde je teraz sestrička by čakáreň, 

Priečku medzi doktorkou a sestričkou by sa posunula ďalej. Kde je teraz čakáreň by bola 

prípravovňa a vyšetrovňa by bola tam, kde je denná miestnosť. Druhý návrh je taký istý, len 

by sa neposúvala priečka a čakáreň by bola úzka. Starosta poprosil p. Vetráka aby to aj 

s komisiou výstavby išli pozrieť a dohodli s ňou, treba pozrieť či tam nejde voda alebo 

elektrika.. Lepšie riešenie je keby sa priečka posunula, aby nebola čakáreň taká úzka. 
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Rekonštrukciu by financovala p. doktorka z vlastných prostriedkov. Bude sa to robiť v lete, 

keď bude mať dovolenku. 

JUDr. Kederová: Tak by sa to mohlo odpočítať z nájmu. Urobí sa dodatok k nájomnej zmluve 

a to čo ona investuje tým zhodnocuje naše vlastníctvo. 

p. Valentová: Koľko platí nájom? 

P. Vetrák: p. doktorka chce prerobiť elektriku, lebo tam chce nejaké prístroje a nevie či jej 

bude elektrika vyhovovať. 

JUDr. Kederová: treba jej dať vedieť, že i ju vážime. 

Z- Starosta oznámil, že sme určili dni obce na 19 augusta. 

Mgr. Liptáková navrhla 26. augusta, lebo je to posledný víkend pred prázdninami a spojili by 

sme to s rozlúčkou s prázdninami. Nazvali by sme to dni obce, ale môžu sa na to získať 

financie na dva projekty. 

Starosta: Do konca januára by ste mohli dať návrh účinkujúcich, aby sme ich obvolali a zistili 

aj cenu. 

- Starosta ďalej oznámil, že mladý chcú robiť kapustnicu na záver roka. Patrilo by sa aj 

ohňostroj na Silvestra. Vyzval poslancov aby navrhli cenu za ohňostroj. Poslanci sa dohodli 

na 300,00 maximálne 350,00 €.  

 - Starosta: v rozpočte boli zahrnuté aj požiadavky na dotácie. 

P. Valentová: Prečo ozvenám dávame tisíc? 

Ing. Vývleková: Oni si dali žiadosť na tisíc €, ale sme dali do rozpočtu každému len polovicu 

toho čo mali predtým, čiže polovica je pre nich 800,00 €. 

P. Valentová: prečo im vlastne dávame. 

JUDr. Kederová: Robia nejaké akcie, nie? 

Starosta: starajú sa o verejné priestranstvo a nie všetky priestory platí MAS, iba vrchné 

priestory. 

P. Valentová: Prečo by nemohli priestory dávať do prenájmu, aby sa to využilo. Keď chce 

niekto nejakú oslavu, by mohli veľakrát využiť priestory.  

P. Škvarka : tak vie, že sa to nedá.  

p. Valentová: nevie koho je budova, či ich a pozemok je naše. 

JUDr. Kederová: Budova je OZ a pozemok je náš. Treba dať aj im, keď ostatným dáme. 

Konštatovala je dobre že je to v obci, je to pekne upravené, za nejaký čas plnil svoj účel, OZ 

malo potom rôzne formy, je tam MAS aj Mikroregión, reprezentovalo to obec a je to 

jednoznačne zásluha p. Elenky Kubaliakovej a Mirky. Aj s projektmi sa obci pomohlo. 

- Starosta: ešte by sme mali prerokovať rozpočet školy. Ďalej informovala Ing. Vývleková: 

V príjmovej časti žiadajú úpravu rozpočtu navýšenie príjmov o 9 776,82 €. Sú to príjmy na 

režijné náklady, v MŠ a v školskom klube, príjmy stravné a príjmy z poistného z minulého 

roku. V časti výdavky žiadajú o úpravu normatívnych finančných prostriedkov o 15 959,00 €, 

a nenormatívne finančné prostriedky: dopravné, vzdelávanie v MŠ, príspevok pre sociálne 

znevýhodnené deti, záujmové vzdelávanie, asistent učiteľa, učebnice, cudzie jazyky žiadajú 

navýšenie o 629,668 €. V originálnych kompetenciách, t.j. v MŠ, v školskej jedálni 

a v školskom klube  + 9 756 €.  Žiadajú  celkom  + 26 365,50 €.  Výdavky celkom budú 

843 056,53  € a príjmy 48 889,78 €.  

JUDr. Kederová sa pýtala: pri originálnych kompetenciách navýšenie výdavkovej časti je 

krytá príjmovou časťou tých vlastných. Z tých čo vybrali, tak potom v poriadku. 

Starosta: Čo mali, čo sme im dávali mesačne, len upravili položky. 

JUDr. Kederová: My viacej nedávame. 

Ing. Vývleková:  Mali by nám vrátiť čo ušetrili cca 9 tis. €. 

Žiadne pripomienky už neboli a starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu k 13.12.2022. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0. 
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- Starosta informoval o zmene smernice oceňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch: 

sobáše, uvítanie detí do života, oslava jubileí, ide o:rečník, matrikárka, hudobník, recitátor 

a zápis do pamätnej knihy. Sumy sú uvedené v hrubom, napr. 15,00 € v hrubom je v čistom 

10,81 €, napr. 14,00 € v hrubom je v čistom 10,09 €, 6,00 € je v čistom 4,32 €. Zápis do 

pamätnej knihy nám robí Monika Drugdová, za jeden zápis dostane 4 €, ak spraví 10 zápisov 

dostane 40 € do roka. Sme radi, že to niekto vôbec robí. 

JUDr. Kederová: tiež to treba navýšiť alebo zaokrúhliť. 

Starosta: Sme to zaokrúhľovali, kde bolo 13,30 sme dali na 14,00 €, kde bolo 3,33 sa dalo na 

3,00 €. Jedine Monike sme zvýšili na 6 €, lebo ona mala 4 € v hrubom. 

JUDr. Kederová: Dajte aj viacej, to sú smiešne sumy.  

Starosta: navrhol aby všetko ostalo ale v čistom  a upravíme to na hrubé. JUDr. Kederová: 

minimálne, alebo ešte viacej. 

Starosta: Ešte matrikárke a rečníkovi je 3 € na ošatné na jeden obrad. 

JUDr. Kederová: na ošatenie by dala minimálnej 10 €, nie 3 € 

Starosta: To čo je tu uvedené v hrubom zostane v čistom a prepočíta sa na hrubé. Potom dal 

za prijatie smernice hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (JUDr. Kederová, Mgr. Liptáková, Lupták, Škvarka, Valentová, Vetrák) 

zdržal sa: 0, proti: 0. 

JUDr. Kederová: sa pýtala, že ako majú elektriku, lebo v telocvični sa nekúri. Zvážila by či 

v telocvični nekúriť kvôli deťom, lebo majú naozaj málo pohybu, či by sme radšej 

neobmedzili  energie my. Či to má logiku, aj keď všade to robia tak. 

Starosta: Na najbližšie zastupiteľstvo treba pozvať riaditeľa ZŠ, aby nám povedal koľko by 

bolo za mesiac viac. Zvýšili sa im financie zo mzdových, ale mzdové sa musia použiť na 

bežné aby bol zabezpečený chod. Keď sa zvýši väčší obnos financií, doteraz nebola zvýšená 

cena elektriny a plynu, tak mu to vyšlo.  V prvom rade nech ide čo musí spraviť, a potom čo 

sa zvýši môže rozdeliť. To sú ich prostriedky, my s nimi nemôžeme nič spraviť, ale nech sa 

zachová chod školy v kvalite ako má. Je tu telocvičňa a žiaci na chodbách musia cvičiť. Nie je 

zachované ani základné vzdelanie. 

JUDr. Kederová: necvičia vôbec. Alebo ochorejú deti, týždeň sú doma o týždeň sú zase choré. 

Starosta: Už sme tam kúpili aj úsporné žiarovky 

P. Valentová: odmeny čo boli teraz rozdelené, mohli byť kúštik pokrátené., aby sme mohli 

telocvičňu zapnúť, aby sa využívala. MŠ a družine sme  na odmeny dali my. 

JUDr. Kederová: to čo bolo zo štátu škole to nie, všetci ostatní dostanú a prečo by oni nemali 

dostať. Treba to naozaj prepočítať, že koľko by to robilo. Toto sa robí po celom Slovensku, 

deti necvičia vôbec, alebo po chodbách a majú 19 stupňov. 

P. Škvarka: navrhol čo sa týka stromov v dedine kým sme ešte mimo vegetačného obdobia 

výrub hlavne stromov okolo ZŠ, aj tuje okolo multifunkčného a vysadiť nové stromy ale 

nevie aká doba je na povolenie výrubu stromov. 

Starosta: záleží aký je to strom a čo chceš vypíliť alebo len obrezať. Životné prostredie 

v prvom rade potrebuje uznesenie OZ. Keď bude uznesenie, určené stromy ich hrúbku a druh 

sa odnesie, ale to bude treba čím skôr. 

K bodu č. 14 – Záver 

Starosta obce sa opýtal či má ešte niekto niečo dodať, potom  poďakoval všetkým prítomným 

poslancom za  účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.  Na záver zaželal šťastlivé, 

pokojné sviatky v kruhu svojich najbližších. Budeme radi keď na Silvestra prídete pozrieť 

ohňostroj, ochutnať punč. Do nového roka hlavne veľa, veľa zdravia, šťastia a nech sa nám 

darí všetkým. 

 

                                                                                               ____________________________ 

         Ondrej Knechta 

           starosta obce 
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Overovatelia zápisnice : 

 

Matej Škvarka                                                                       ____________________________                     

 

 

Mgr. Jana Liptáková                                                             ____________________________ 

 

 

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 

 

 

 
Meno priezvisko 

 

Ustanovujú-

ce OZ 

23.11.2022 

II. OZ 

12.12.2022 

Ondrej Vetrák P P 

Ing. Miroslav Badinka N N 

JUDr. Zuzana Kederová P P 

Mgr. Jana Liptáková P P 

Ján Lupták P P 

Matej Škvarka P P 

Iveta Valentová P P 

 

 

 

P - prítomný 

N - neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


