
                                                        Zápisnica z VIII.  

 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 2.9.2022 o      

                                            16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní:      

                 Ivan Poprocký - starosta  

                 Poslanci:  Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Július Farkaš, Dionýz Pál,   

                                  Alexander Szabó 

                 Ďalší prítomní: Agnesa Szabóová - zapisovateľka, 

 

Program : 

       1. Otvorenie zasadnutia 

       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

       3. Schválenie programu zasadnutia 

       4. Kontrola plnenia uznesení za 7/2022 

       5. Plnenie rozpočtu za 7/2022 

       6.  Štefan Mikó, žiadosť o odpredaj obecného majetku 

       7. Mikuláš Margócs, žiadosť o odpredaj obecného majetku 

       8. Jozef Balogh, žiadosť o umiestnenie obecnej kamery v časti Durenda 

9. Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov, podanie  

     informácie  

   10. Rôzne – návrhy na prerokovanie 

   11. Záver 

   

   K bodu č.1 Otvorenie 

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

5 poslancov OZ a zasadnutie  je uznášania schopné. Neprítomní sú Peter Pál a  Mgr. Attila 

Chovan. 

 

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa  

Starosta určil zapisovateľa Agnesu Szabóovú, a 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:  



Ing. Zsuzsanna Szamos – Detské ihrisko  

                                    - Október mesiac seniorov 

Ivan Poprocký – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve poskytnutia NFP-     

                              kanalizácia v obci Hajnáčka – podaná informácia 

– Žiadosť od obyvateľov nájomných bytov o výmenu vchodových dverí na 

obecných nájomných bytoch v časti Gortva 

– Žiadosť o opravu kúpeľní a stien v obecných nájomných bytoch  

   v časti Gortva                     

 

Uznesenie 87/2022 

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 za 7/2022 

5. Plnenie rozpočtu za 7/2022 

6. Štefan Mikó, žiadosť o odpredaj obecného majetku 

7. Mikuláš Margócs, žiadosť o odpredaj obecného majetku 

8. Jozef Balogh, žiadosť o umiestnenie obecnej kamery v časti Durenda 

9. Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov - podanie  

     informácie  

10. Rôzne -  návrhy na prerokovanie 

      Ing. Zsuzsanna Szamos – Detské ihrisko  

                                         - Október mesiac seniorov 

 

      Ivan Poprocký – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve poskytnutia NFP-     

                                    kanalizácia v obci Hajnáčka – podanie inormácie 

                                 – Žiadosť obyvateľov nájomných bytov o výmenu vchodových dverí na  

                                    obecných nájomných bytoch v časti Gortva 

      – Žiadosť o opravu kúpeľní a stien v obecných nájomných bytoch v časti    

         Gortva 

 

11. Záver 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Tomáš Tóth, Alexander Szabó,   



                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2                   Peter Pál, Mgr. Attila Chovan 

   

                                                                                        Ivan Poprocký       

                                                                                              starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022                                                             

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení za 7/2022  

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 25.7.2022.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia a podrobnejšiu kontrolu vykonaná na 

nasledujúcom zasadnutí  

 

Uznesenie č.88/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25.7.2022  

 

                                                                                           Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022    

 

K bodu č.5 Plnenie rozpočtu za 7/2022 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.7.2022. 

Uznesenie č. 89/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce k 31.7.2022 

 

                                                                                   Ivan Poprocký       

                                                                                        starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022 

   

K bodu č. 6  Štefan Mikó a manželka Katarína Mikóová, žiadosť o odpredaj obecného 

majetku 

Starosta obce informoval, že dňa 25.7.2022 na zasadnutí OZ, už bola uvedená žiadosť pre 

jednaná a jedná sa o totožnú žiadosť o predaj obecného pozemku. Poslanci OZ sú toho názoru, 



že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.7.2022 uznesenie č. 84/2022 je 

platné, nakoľko prítomní poslanci neschválili predaj obecného pozemku pre žiadateľov.  

Uznesenie č. 90/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce ohľadne žiadosti p. Štefan Mikó a manželky Kataríny Mikóovej 

 

                                                                                  Ivan Poprocký       

                                                                                        starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022   

 

K bodu č. 7 Mikuláš Margócs, žiadosť o odpredaj obecného majetku 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že bola podaná žiadosť o odpredaj obecného majetku 

s vypracovaným geometrickým plánom. V uvedenej žiadosti, žiadateľ na základe 

geometrického plánu má zámer dodatočne vysporiadať nehnuteľnosti ako aj plot ohraničujúci 

jeho rodinný dom. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce a na základe geometrického plánu bol 

vypracovaný a zverejnený zámer obce o odpredaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Nehnuteľnosť sa nachádza v bezprostrednom susedstve žiadateľa k jeho 

nehnuteľnosti tvoriace výlučne jeho vlastníctvo.    

Poslanci OZ po preverení v dostupnej evidencii zistili, že medzi cestou III. triedy a vyznačeným 

pozemkom v geometrickom pláne je uložená vodovodná sieť v správe obce. Poslanci sú toho 

názoru, že uvedenú skutočnosť  je potrebné preveriť na mieste a treba zohľadniť aj možnosť 

výstavby chodníka, aby zostal dostatočný priestor aj na realizáciu tohto zámeru do budúcna, 

preto žiadajú o odročenie žiadosti na ďalšie zasadnutie. 

Uznesenie č. 91/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

odkladá 

pre jednanie žiadosti Mikuláša Margócsa na ďalšom zasadnutí OZ 

Hlasovanie:     Za:                               5 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Tomáš Tóth, Alexander Szabó,   

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2                   Peter Pál, Mgr. Attila Chovan 

   

                                                                                        Ivan Poprocký       

                                                                                              starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022                                                             

 



K bodu č. 8  Jozef Balogh, žiadosť o umiestnenie obecnej kamery v časti Durenda 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bola doručená žiadosť o umiestnenie kamery 

v miestnej časti Durenda. Poslanci obecného zastupiteľstva sú toho názoru, že aj na vstupe do 

tejto časti obce od domova dôchodcov ako aj na druhom vstupe od časti Felvég sú umiestnené 

kamery, ktoré považujú za postačujúce a v uvedenej časti zatiaľ neplánuje rozšírenie 

kamerového systému. 

 

Uznesenie č. 92/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

zamieta   

 

žiadosť o umiestnenie obecnej kamery v miestnej časti Durenda, zatiaľ sa neplánuje 

s rozšírením kamerového systému 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,  

Tomáš Tóth, Alexander Szabó,   

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2                   Peter Pál, Mgr. Attila Chovan 

   

                                                                                        Ivan Poprocký       

                                                                                              starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022                                                             

K bodu č. 9 Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov - 

podanie informácie  

 

Starosta obce a zapisovateľka pre voľby p. Szabóová informovali poslancov o podaných 

kandidátnych listinách, oznámeniach o delegovaní členov do komisie a o postupe vykonaných 

príprav pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa 

budú konať dňa 29.10.2022. V zákonnom termíne do 30.8.2022 bolo podaných na voľby do 

orgánov samosprávy v obci Hajnáčka na funkciu starostu obce, tri  kandidátne listiny a na 

funkciu poslancov OZ podali dvanásti záujemcovia.     

Uznesenie č. 93/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce a zapisovateľky ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí 

a orgánov samosprávnych krajov 

                                                                                        

                                                                                        Ivan Poprocký       

                                                                                             starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022                                                             



K bodu č. 10 Rôzne návrhy na prerokovanie 

 

Ing. Zsuzsanna Szamos 

 – Detské ihrisko:  

- Pani poslankyňa navrhuje začatie výstavby detského ihriska. Starosta obce sa vyjadril 

k uvedenej investícii, že aj napriek tomu, že je schválené uznesenie o výstavbe detského 

ihriska je potrebné uviesť, že obec bude musieť prehodnotiť svoje investície do nových 

ešte nerozpracovaných investícii, nakoľko dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z. 

sa má poskytnúť odmena podľa tohto dodatku a taktiež je potrebné počítať aj 

s navýšenými výdavkami na energie na všetkých odberných miestach. Ak však OZ trvá 

na realizácii  ihriska, starosta navrhuje, aby sa z dostupných katalógov vybrali prvky, 

ktoré by tvorili detské ihrisko a ktoré by boli vhodné a cenovo dostupné. 

   

 

– Október mesiac seniorov 

 

Navrhuje v rámci mesiaca seniorov organizovať Deň dôchodcov z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 94/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

Neschvaľuje   

 

organizovať Deň dôchodcov v mesiaci október 2022 z rozpočtu obce 

 

 

Hlasovanie:     Za:                               1 Ing. Zsuzsanna Szamos  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   4                Július Farkaš, Dionýz Pál, , Tomáš Tóth, Alexander 

Szabó,   

              Neprítomní:   2                   Peter Pál, Mgr. Attila Chovan 

   

                                                                                        Ivan Poprocký       

                                                                                              starosta 

Hajnáčka, 2.9.2022  

Ivan Poprocký – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve poskytnutia NFP –  

                            kanalizácia v obci Hajnáčka 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že po mnohých rokovaniach s dodávateľom stavby 

kanalizácie a s manažmentom projektu bol vypracovaný návrh dodatku k zmluve č. 1 

s realizátorom stavby kanalizácie, kde v rozpočte došlo z dôvodu zdražovania cien na trhu 

k navýšeniu rozpočtu oproti cene vysúťaženom vo verejnom obstarávaní o 380602,89 Eur. 

Z uvedeného obec poslala žiadosť na vykonania zmeny v zmluve poskytnutia NFP – 

kanalizácia v obci Hajnáčka, ako aj na schválenie navýšených finančných prostriedkov 

potrebných k úspešnej realizácie projektu na Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a inf. SR.  



 

– Žiadosť o výmenu vchodových dverí na obecných nájomných bytoch v časti Gortva 

 

Najskôr zistiť stav uvedených dverí a v spolupráci so stolárom zvoliť ďalší postup, či je 

možnosť o opravu a pretesnenie  dverí alebo je potrebná výmena. Po konzultáciách sa zvolí 

vhodný postup, aby nedostatky boli odstránené.  

 

– Žiadosť o opravu kúpeľní v obecných nájomných bytoch v časti Gortva, nakoľko sú 

v niektorých bytoch navlhnuté steny. 

Preveriť stav opotrebenia kúpeľní a sprchových kútov a následne rozhodnúť o ďalšom 

postupe. 

 

 K bodu č.10 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ. 

 

                                                                                          Ivan Poprocký 

                                                                                               starosta         

                                                            

 

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

 

Overovatelia: 

Dionýz Pál                                                                                 .....……………………. 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

                                    
 

 


