
                                                              Zápisnica z I.  

 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 25.1.2021 o      

                                            16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:      

                 Ivan Poprocký - starosta  

                 Poslanci:  Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Atila Chovan, Július Farkaš,  

                                  Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, 

                 Ďalší prítomní: Róbert Bíró – hlavný kontrolór obce 

                                          Agnesa Szabóová zapisovateľka   

 

Program : 

       1. Otvorenie zasadnutia 

       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

       3. Schválenie programu zasadnutia 

       4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 21.12.2020 

          5. Plnenie rozpočtu 12/2020  

          6. Zmeny rozpočtu do 12/2020 pre poslancov OZ  

          7. Zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce  

              k 31.12.2020    

           8. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2020 

           9. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019 

         10. Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri sále kultúrneho domu 

         11. Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry  

               z Fondu na podporu športu. 

         12. Rôzne návrhy na prerokovanie 

         1.Starosta obce - Oznámenie OČTK - podanie informácie o výsledku   

            vyšetrovania 

         13. Záver 

 

 

K bodu č.1 Otvorenie 

Ivan Prorocký starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných. Prítomných je 

6 poslancov OZ a zasadnutie  je uznášania schopné. Dionýz Pál neprítomný.  

   

 

 



K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa  

Starosta určil za zapisovateľa Agnesu Szabóovú, a za overovateľov zápisnice Ing. Zsuzsanna 

Szamos a Tomáš Tóth. 

K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce informoval poslancov o programe zasadnutia OZ a následne žiada doplniť  

program o nasledovné body:  

- Starosta obce - Oznámenie OČTK – podanie informácie o výsledku vyšetrovania 

v prípade Csilli Vargovej, 

- Tóth Tomáš - vytvorenie odstavnej plochy – nový cintorín 

- Starosta obce - Nedoplatky DzN, TKO, vodu – zmena predkladania štvrťročne 

- Starosta obce - Projekt Rekonštrukcie WC kultúrneho domu 

- Strosta obce - Projekt zateplenie KD cez environmentálny fond – podanie žiadosti 

 

 

Uznesenie č.1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

 

program zasadnutia OZ nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 21.12.2020 

5. Plnenie rozpočtu 12/2020  

6. Zmeny rozpočtu do 12/2020 pre poslancov OZ 

7. Zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce k 31.12.2020    

8. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2020 

9. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2019 

10.Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri sále kultúrneho domu 

11.Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry z Fondu na  

     podporu športu 

12. Rôzne návrhy na prerokovanie: 

      1. Starosta obce - Oznámenie OČTK - podanie informácie o výsledku vyšetrovania  

         v prípade Csilli Vargovej, 

      2. Tóth Tomáš - vytvorenie odstavnej plochy – nový cintorín 

      3. Starosta obce - Nedoplatky DzN, TKO, vodu – zmena predkladania štvrťročne 

      4. Starosta obce - Projekt Rekonštrukcia WC kultúrneho domu 



      5. Starosta obce - Projekt zateplenie KD cez environmentálny fond –žiadosť 

13. Záver 

 

  Hlasovanie:     Za:                               6 Július Farkaš, Ing. Zsuzsanna Szamos,  Alexander 

Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr Atila Chovan 

  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1                     Dionýz Pál 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.1.2021                                                             

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia zo dňa 21.12.2020 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 21.12.2020.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia. Počas uvedeného bodu sa dostavil 

poslanec Dionýz Pál. 

 

Uznesenie č.2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 21.12.2020  

 

                                                                                           Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.1.2021    

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.12.2020.  

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020                              

                                                                                  Ivan Poprocký       

                                                                                        starosta 

Hajnáčka, 25.1.2021    



K bodu č. 6 Zmeny rozpočtu do 12/2020 pre poslancov OZ 

Starosta obce navrhuje na schválenie pre poslancov OZ nasledovné zmeny rozpočtu obce: 

Bežné výdavky:  

KZ 71 oddiel 01 položka 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené ČOV, 

zvýšenie o 2 264,20 €, 

KZ 41 oddiel 01položka 635006 Údržba budov objektov a ich častí, zvýšenie o 2 906,78 €, 

KZ 71 oddiel 01položka 637005 Špeciálne služby, zvýšenie o 2 917,48 € 

Kapitálové výdavky: 

KZ 46 oddiel 01položka 713004 Nákup prevádzkových strojov, zvýšenie o 2 417,00 € 

KZ 71 oddiel 01položka 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov ČOV, v sume 3 744,00 

€  

Uznesenie č.4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

Bežné výdavky:  

KZ 71 oddiel 01 položka 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené ČOV, 

zvýšenie o 2 264,20 €, 

KZ 41 oddiel 01 položka 635006 Údržba budov objektov a ich častí, zvýšenie o 2 906,78 €, 

KZ 71 oddiel 01 položka 637005 Špeciálne služby, zvýšenie o 2 917,48 € 

Kapitálové výdavky: 

KZ 46 oddiel 01 položka 713004 Nákup prevádzkových strojov, zvýšenie o 2 417,00 € 

KZ 71 oddiel 01položka 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov ČOV, v sume 3 744,00 

€  

  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.1.2021     

                      

K bodu č.7  Zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce k  

31.12.2020    

 



Starosta obce oznámil poslancom  OZ zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami 

starostu obce k 31.12.2020. Uvedené zmeny rozpočtu tvoria prílohu k zápisnici zo zasadnutia 

a boli doručené poslancom v podkladoch na rokovanie. 

 

Uznesenie č.5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce k 31.12.2020 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.1.2021    

K bodu č. 8 Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2020  

 

Hlavný kontrolór predložil správu o vykonaných kontrolách v roku 2020 ako aj iné činnosti. 

Uvedená správa je uložená v osobitnom obale v kancelárií obecného úradu. 

 

Uznesenie č.6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2020 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.1.2021   

K bodu č.9 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2019  

 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že za rok 2019 nevedel vyčerpať dovolenku v počte 

sedem dní a predložil žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za uvedený rok. 

V uvedenej žiadosti odôvodnil nevyčerpanie dovolenky za rok 2019 pracovnou vyťaženosťou 

a realizáciou projektov. 

Uznesenie č.7/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje  

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2019 v rozsahu sedem dní, 

s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 a § 7 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

 



  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   

Hajnáčka, 25.1.2021                                                         Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

K bodu č.10 Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri sále kultúrneho domu 

Starosta obce informoval o projekte v rámci MAS-Cerovina o rekonštrukciu sociálnych 

zariadení pri sále kultúrneho domu. Pri kontrole podaného projektu cestou MAS Jesenské na 

PPA SR Nitra bolo zistené, že pri verejnom obstarávaní pri podaných cenových ponukách došlo 

k pochybeniu u oslovených nastávajúcich dodávateľov stavby, ktoré nebolo možné odstrániť 

za súčasného stavu. Preto sa starosta po odporučení rozhodol podanú žiadosť vziať späť, čo 

bude mať menší dosah na nasledujúce možné žiadosti.  V nasledujúcej výzve MAS Jesenské je 

možné sa znova zapojiť s uvedeným projektom, ktorú bude vyhlásená cca. v mesiacoch marec, 

apríl, máj. 

Starosta z uvedeného navrhuje rekonštrukciu sociálnych zariadení pri sále kultúrneho domu 

z vlastných zdrojov, kde by väčšinu prác vykonali zamestnanci obecného úradu. Pokládku 

keramickej dlažby by vykonala externá firma. Obec má vypracovanú všetku dokumentáciu 

k realizácii ako aj platné stavebné povolenie.  

V prípade vyhlásenej výzvy MAS Jesenské by obec podala v danom termíne projekt na 

rekonštrukciu CO skladu, malej kuchyne, malej sály a dvoch šatní s WC. 

 

Uznesenie č.8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje  

- rekonštrukciu sociálnych zariadení pri sále KD z vlastných zdrojov, 

- podanie projektu v rámci MAS - Cerovina na rekonštrukciu CO skladu, malej 

kuchyne, malej sály a dvoch šatní, 

 

  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   



Hajnáčka, 25.1.2021                                                         Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  

K bodu č.11 Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry 

z Fondu na podporu športu 

 

Starosta obce informoval o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry z 

Fondu na podporu športu. Uvedený projekt by obsahoval výmenu okien na objekte 

športového ihriska a výstavbu chodníka pred vstupom do objektu.  

 

Uznesenie č.9/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

neschvaľuje  

zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry z Fondu na 

podporu športu. 

 

  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr. Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   

Hajnáčka, 25.1.2021                                                         Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

K bodu č.12 Rôzne návrhy na prerokovanie: 

1. Starosta obce - Oznámenie OČTK - podanie informácie o výsledku vyšetrovania 

    Starosta obce podal informáciu o výsledku vyšetrovania OČTK vo veci podaného trestného 

oznámenia starostu obce a Csilli Vargovej – trestné konanie bolo odložené, nejedná sa 

o porušenie zákona v rovine trestnoprávnej. Jednalo sa o individuálne zlyhanie pracovníka, 

ktorý porušil pracovné povinnosti na úseku registrácie obyvateľov.  

 

2. Tóth Tomáš - vytvorenie odstavnej plochy – nový cintorín 

Navrhuje vytvorenie asfaltovanej odstavnej plochy pri novom cintoríne približne na 40 aut.   

Starosta informoval poslancov, že v blízkosti cintorína obec Hajnáčka je vlastníkom ornej 

pôdy vo výmere 3387 m2. V budúcnosti zvolá stretnutie s prenajímateľom a s vlastníkmi 

susedných parciel z dôvodu podania informácie o zámere obce o vytvorení parkovacích miest, 

poprípade  sa dohodnúť o možnej výmene parciel, aby čo najbližšie k cintorínu boli vytvorené 

parkovacie miesta.   

    



    Uznesenie č.10/2021 

    Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

    schvaľuje  

    vytvorenie asfaltovanej odstavnej plochy pri novom cintoríne približne na 40 aut ako aj 

zvolený postup uvedený starostom o možnej výmene pozemkov.      

  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr. Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   

Hajnáčka, 25.1.2021                                                         Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

3. Starosta obce navrhuje predkladanie výkazu o nedoplatkoch na daniach z nehnuteľností,   

    tuhého komunálneho odpadu a za vodu zo súčasnej mesačnej bázy na polročnú bázu, resp.             

dva krát do roka.  

    Uznesenie č.11/2021 

    Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

    schvaľuje  

    predkladanie výkazu o nedoplatkoch na daniach z nehnuteľností, tuhého komunálneho 

    odpadu a za vodu 2x do roka      

  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr. Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   

Hajnáčka, 25.1.2021                                                         Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  

4. Starosta obce - Rekonštrukcia WC kultúrneho domu 

  Ako v bode 10. bolo rozhodnuté starosta  predložil svoj zámer o rekonštrukciu sociálnych 

zariadení pri sále kultúrneho domu z vlastných zdrojov, kde by väčšinu prác vykonali 

zamestnanci obecného úradu. Pokládku keramickej dlažby a obkladov by vykonala externá 

firma dodávateľsky. Obec má vypracovanú všetku dokumentáciu k realizácii ako aj platné 



stavebné povolenie. Starosta informoval, že na základe posúdenia finančnej situácie obce je 

možné konštatovať, že obec disponuje s dostatočnými finančnými prostriedkami na realizáciu 

stavby, čo bude vykázané aj v záverečnom účte obce za rok 2020.   

 

5. Starosta obce - Projekt zateplenie KD cez Environmentálny fond – žiadosť 

    Starosta obce navrhuje podanie žiadosti cez environmentálny fond na zateplenie budovy 

a výmenu okien  kultúrneho domu. Na uvedené práce bol v roku 2021 aktualizovaný 

rozpočet, ktorý je vo výške 215 883,23 EUR. Poskytnutie dotácie na jeden projekt je 

stanovená maximálna suma 400 000.- €. Termín na podanie žiadosti je do 5. februára 2021, čo 

ešte môže byť predĺžené kvôli opatreniam UVZ SR. Obec má zabezpečenú všetku potrebnú 

dokumentáciu, povolenia  a aktualizovaný rozpočet. V prípade úspešnej žiadosti bude 

potrebné vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte na spolufinancovanie projektu vo výške 

5% z konečnej sumy  po verejnom obstarávaní.  

 

    Uznesenie č.12/2021 

    Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

    schvaľuje  

- podanie žiadosti cez environmentálny fond na zateplenie budovy kultúrneho domu 

a výmenu okien 

- spolufinancovanie vo výške 5%  

      

  Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Alexander Szabó, Peter Pál, Tomáš Tóth, Mgr. Atila 

Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                      

   

Hajnáčka, 25.1.2021                                                         Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta      

K bodu č.13 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ. 

 

                                                                                              Ivan Poprocký 

                                                                                                    starosta                                                                      

Zapísala: Agnesa Szabóová             ................................... 

Overovatelia: 

Ing. Zsuzsanna Szamos                   ..…………………… 

Tomáš Tóth                                     .................................. 


