
Zápisnica z II. 
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hajnáčka, konaného dňa 28.2.2022                               

o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní:      

                 Ivan Poprocký - starosta  

                 Poslanci:  Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan,  

                                  Július Farkaš, Alexander Szabó 

                 Ďalší prítomní: Róbert Bíró Hlavný kontrolór obce,  Agnesa Szabóová  

                                          zapisovateľka   

 

Program : 

       1. Otvorenie zasadnutia 

       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

          3. Schválenie programu zasadnutia 

       4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 31.1.2022 

    5. Plnenie rozpočtu 1/2022 

          6. Ročná správa Hlavného kontrolóra obce o kontrolách vykonaných v roku 2021 

7.Rozpočet s výkazom výmer o vykonaných prác naviac na KC Hajnáčka 

8. Poskytnutá cenová ponuka k projektovej dokumentácii aj s energetickým auditom 

          9. Rôzne návrhy na prerokovanie 

        10. Záver 

 

K bodu č.1 Otvorenie 

Ivan Prorocký starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných 5 poslancov 

OZ je uznášania schopné. Neprítomný sú poslanci Peter Pál a Dionýz Pál. 

Z technických príčin zvukový záznam sa nevykonáva. 

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil zapisovateľa zápisnice Agnesu Szabóovú, a za overovateľov zápisnice Mgr. 

Attila Chovan a Alexander Szabó. 

 

K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia 

 

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

program o nasledovné body:  

 



Poprocký – Zmeny rozpočtu  

a/ použitie Rezervného Fondu obce na kapitálové výdavky - v prípade schválenia  bod 7.   

 

Uznesenie č.12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

program zasadnutia OZ nasledovne: 

 

                 1.Otvorenie zasadnutia 

        2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

           3. Schválenie programu zasadnutia 

       4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 31.1.2022 

    5. Plnenie rozpočtu 1/2022 

          6. Ročná správa Hlavného kontrolóra obce o kontrolách vykonaných v roku 2021 

7. Rozpočet s výkazom výmer o vykonaných prác naviac na KC Hajnáčka 

8. Poskytnutá cenová ponuka k projektovej dokumentácii aj s energetickým auditom 

          9. Rôzne návrhy na prerokovanie 

                    Poprocký –  Zmeny rozpočtu  

                    a/ použitie Rezervného Fondu obce na kapitálové výdavky v prípade schválenia   

                        bod 7 

 

  10. Záver 

Hlasovanie:     Za:                               5 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Attila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2 Peter Pál a Dionýz Pál, 

 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                                  starosta 

                                                                                                         

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 31.1.2022 

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 31.1.2022.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 



kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 31.1.2022  

 

                                                                                          

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                             starosta 

 

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu za 1/2022 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu k 31.1.2022. 

Uznesenie č.14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informácie starostu k plneniu rozpočtu obce k 31.12.2021 

 

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                             starosta 

 

K bodu č. 6 Ročná správa Hlavného kontrolóra obce o kontrolách vykonaných v roku 

2021   

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o kontrolách, ktoré vykonal v roku 2021, ako aj 

o ďalších činnostiach. 

 

Uznesenie č.15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

ročnú správu hlavného kontrolóra obce o kontrolách vykonaných v roku 2021 

       

  

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                             starosta 

 

K bodu č. 7 Rozpočet s výkazom výmer o vykonaných prác naviac na KC Hajnáčka 

Starosta obce informovala OZ o vykonaných prácach naviac na KC Hajnáčka, ktoré bolo 

potrebné zrealizovať z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody, počas zakladania základov 

stavby. Ďalej informoval okrem iného aj o  rozporoch medzi samotným projektom stavby 

a rozpočtom stavby, kde v prípade strešnej krytiny v projekte bol uvedený trapézový plech vo 

farbe a rozpočte pozinkovaný hladký plech.  Starosta  predložil rozpočet s výkazom prác na 



viac na KC Hajnáčka, ktoré doručil Zhotoviteľ stavby. Počas kontrolných dní uvedené rozpory 

medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom boli prerokované medzi Objednávateľom, 

Zhotoviteľom, zástupcom projektanta a Stavebným dozorom stavby. Práce boli vykonané 

naviac o sumu 26 915,00 € aj s DPH.  

Poslanci OZ sú toho názoru, že bude potrebné vyžiadať od právnika stanovisko, akým 

spôsobom je možné riešiť vzniknutú situáciu, kto je zodpovedný za chýbajúci materiál, 

rozpočtár alebo projektant. Ďalej prešetriť cenové relácie použitých materiálov, ktoré sú 

obsiahnuté vo vyčíslení naviac prác nad rámec rozpočtu u realizovateľa stavby. Na ďalšie 

zasadnutie pozvať realizovateľa stavby, aby podal bližšie informácie k prácam naviac ako aj 

k cenám použitých materiálov, resp. k ďalšej výstavbe KC Hajnáčka. 

 

Uznesenie č.16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

  a,  vyžiadať právne stanovisko k nesúladu projektu s rozpočtom, kto je zodpovedný 

  b, prešetriť cenové relácie použitých materiálov vyčíslených nad rámec rozpočtu ako vyriešiť   

  c, zabezpečiť na ďalšie zasadnutie OZ  zástupcu zhotoviteľa stavby   

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Attila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2 Peter Pál a Dionýz Pál, 

 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                                            starosta 

 

 

K bodu č.8 Poskytnutá cenová ponuka k projektovej dokumentácii aj s energetickým 

auditom na projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu Hajnáčka 

 

Starosta obce predložil pre poslancov OZ  cenovú ponuku k projektovej dokumentácii aj 

s energetickým  auditom na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Cenová ponuka, ktorá 

zahŕňa vypracovanie projektu a audit  je od firmy Csank s.r.o. v sume 5 520,00 € s DPH. 

 

Uznesenie č.17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

vypracovanie projektovej dokumentácie aj s energetickým  auditom na rekonštrukciu budovy 

obecného úradu od firmy Csank s.r.o. Rimavská Sobota v sume 5 520,00 € 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Attila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  



                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2 Peter Pál a Dionýz Pál, 

 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                                            starosta 

 

 

K bodu č. 9  Rôzne návrhy na prerokovanie  

Poprocký –  Zmeny rozpočtu 

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

Príjmové finančné operácie       

KZ 46 položka 454001  rezervný fond   zvýšenie v sume o 12 849,00 €   

 

Kapitálové výdavky 

 

KZ 41 odd. 01 položka 716 prípravná a projektová dokumentácia v sume 2 900,00 € 

KZ 41 odd. 01 položka 713005 špeciálne stroje v sume 3 291,00 € 

 

Uznesenie č.18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

zmeny rozpočtu nasledovne: 

 

Príjmové finančné operácie       

KZ 46 položka 454001  rezervný fond   zvýšenie v sume o 12 849,00 €   

 

Kapitálové výdavky 

 

KZ 41 odd. 01 položka 716 prípravná a projektová dokumentácia v sume 2 900,00 € 

KZ 41 odd. 01 položka 713005 špeciálne stroje v sume 3 291,00 

 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Attila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2 Peter Pál a Dionýz Pál, 

 

 

 



 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 28.2.2022                                                                            starosta 

      

 

     

 

 K bodu č 10. Záver 

 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ 

 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

 

Zapisovateľka: 

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

 

Overovatelia:  

Mgr. Attila Chovan                                                        .............................. 

 

Alexander Szabó                                                             ............................ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

                                    
 

 


