
Zápisnica z II. 

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, 

konaného dňa 22.2.2021 o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: Ivan Poprocký - starosta  

                  Poslanci: Tomáš Tóth, Mgr. Atila Chovan, Július Farkas 

                                  Dionýz Pál, Peter Pál, Alexander Szabó 

                  Ďalší prítomní: Agnesa Szabóová zapisovateľka  

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 1/2021 

5. Plnenie rozpočtu 1/2021  

6. Schválenie účasti na projekte „Zlepšenie integrácie osôb ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením v rámci európskej iniciatívy Catching-Up Regions 

7. Rôzne návrhy na prerokovanie 

8. Záver 

 

 

K bodu č.1 Otvorenie 

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

šesť poslancov a zasadnutie  je uznášania schopné. Neprítomná Ing. Zsuzsanna Szamos. 

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil zapisovateľa zápisnice Agnesu Szabóovú, a za overovateľov zápisnice Dionýz 

Pál 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:  

1. Ivan Poprocký - Environmentálny fond – vypracovaný projekt, informácia 

2. Tomáš Tóth Parkovisko pri novom cintoríne – zábradlie na most 

Uznesenie č.13/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

program zasadnutia OZ nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 



4. Kontrola plnenia uznesení 1/2021 

5. Plnenie rozpočtu 1/2021  

6. Schválenie účasti na projekte „Zlepšenie integrácie osôb ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením v rámci európskej iniciatívy Catching-Up Regions 

7. Rôzne návrhy na prerokovanie: 

      1. Ivan Poprocký - Environmentálny fond – vypracovaný projekt, informácia 

      2. Tomáš Tóth Parkovisko pri novom cintoríne – zábradlie na most 

8.   Záver 

 

 

  Hlasovanie:     Za:                               6 Dionýz Pál, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, 

Mgr. Atila Chovan, Július Farkaš 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1                      Ing. Zsuzsanna Szamos 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                              starosta 

  Hajnáčka, 22.2.2021   

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 25.1.2021.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie č.14/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 25.1.2021  

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 22.2.2021    

 

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu 1/2021 

Starosta obce informoval poslancov, že nakoľko účtovne ešte nie je uzavretý rok 2020, výkazy   

o plnení rozpočtu obce k 31.1.2021 nemohli byť vypracované a predložené. Uvedené 

dokumenty budú predložené na nasledujúce zasadnutie. 

Uznesenie č.15/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 



informácie k plneniu rozpočtu obce k 31.1.2021 

 

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 22.2.2021                                                             starosta 

 

 

K bodu č. 6 Schválenie účasti na projekte „Zlepšenie integrácie osôb ohrozených 

chudobou alebo sociálnym vylúčením v rámci európskej iniciatívy Catching-Up Regions 

 

Cez VÚC Banská Bystrica bola naša obec vybratá do vyššie uvedeného projektu. Z dvadsiatich 

dvoch obcí bolo vybraných šesť. Z tých šiestich obcí budú vybraté do projektu tri obce a ďalšie 

tri obce budú náhradníkmi v prípade, ak z úspešných obcí z nijakého dôvodu odstúpi obec alebo 

bude vylúčená. Je potrebné predložiť vypracovaný zámer obce. Zároveň zvážiť a brať ohľad na 

cieľovú skupinu projektu MRK vzhľadom na to, že je to jedna z najdôležitejších podmienok 

projektu.  Spolufinancovanie na uvedený projekt je 5%. Výška finančných prostriedkov závisí 

od rozpočtu jednotlivých nákladov na výstavbu objektov, v súčasnosti nie je možné stanoviť 

výšku spolufinancovania obce v danom projekte. Starosta a poslanci OZ sa zhodli na 

nasledovných projektoch, ktoré predložia projektovému manažérovi na Oddelenie Catching-

Up Regions VUC B. Bystrica:    

 

 podanie žiadosti o rozšírenie materskej školy o jednu triedu v rámci existujúcej budovy 

ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským s možnou výstavby telocvične resp. 

multifunkčného objektu pre šport, pohyb a športové aktivity žiakov v materskej 

a základnej školy s prítomnosťou MRK, 

 podanie žiadosti zameraná na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) v obci s 

prítomnosťou MRK, 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti obce kde prevažnej väčšine býva 

marginalizovaná menšina – projektová dokumentácia je vypracovaná,  

 výstavba integrovaného komplexu s prestupným bývaním a s možnosťou zamestnania 

sa pre MRK v jednom mieste: 

- zriadenie sociálneho podniku s výrobou zámkovej dlažby a ich 

komponentov ako aj realizácia pokládky zámkovej dlažby pre potreby 

samosprávy, 

- výstavby nájomných bytov, 

- zriadenie zberného dvora, 

 

            samospráva je vlastníkom objektov bývalej tehelne s rozlohou 2 ha.  kde má zámer  

            o realizáciu a výstavbu vyššie uvedených návrhov pre MRK.    

OZ navrhlo vypracovanie vízií na jednotlivé stavby. 

 

 

Uznesenie č.16/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

Schvaľuje vyššie uvedený zámer aj so stanovenými podmienkymi 

 



  Hlasovanie:     Za:                               6 Dionýz Pál, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, 

Mgr. Atila Chovan, Július Farkaš, 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1                      Ing. Zsuzsanna Szamos 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

  Hajnáčka, 22.2.2021                                                            starosta 

   

K  bodu č.7 Rôzne návrhy na prerokovanie 

1. Ivan Poprocký - Environmentálny fond – vypracovaný projekt, informácia 

    Starosta obce informoval poslancov o vypracovanom a zaslanom projekte na  

    Environmentálny fond na zateplenie budovy a výmenu okien a dverí. 

    Uznesenie č.17/2021 

    Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

    berie na vedomie  

    informáciu starostu obce ohľadne projektu na Environmentálny fond  

                                                                                          Ivan Poprocký       

    Hajnáčka, 22.2.2021                                                          starosta 

     

2. Tomáš Tóth Parkovisko pri novom cintoríne – zábradlie na most 

     Poslanec Tomáš Tóth navrhol prítomným poslancom a starostovi, že by bolo vhodné pri 

novom cintoríne zabezpečiť most cez rigol zábradlím, nakoľko je most dosť úzky a ľahko 

prehliadnuteľní. Bude to bezpečnejšie aj pre vodičov prechádzajúcich na lúku za účelom 

parkovania ako aj peších. 

 

     Uznesenie č.18/2021 

     Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

     berie na vedomie  

     informáciu p. poslanca T. Tóth ohľadne nainštalovania zábradlia na most.    

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

    Hajnáčka, 22.2.2021                                                         starosta 

     



                                                                              

K bodu č 8. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ 

 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

 

 

Zapisovateľ:         

 

Agnesa Szabóová                                                                   ............................ 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

Dionýz Pál                                                                               ................................ 


