
                                                        Zápisnica z IV.  

 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 25.4.2022 o      

                                            16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:      

                 Ivan Poprocký - starosta  

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

                                  Dionýz Pál, Peter 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 3/2022 

       5. Plnenie rozpočtu za 3/2022 

       6. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky   

           služieb v obci Hajnáčka 

      7. Návrh VZN č. 2/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na    

          území obce Hajnáčka 

      8. Návrh na zvýšenie cien za stravné v DPŽ, n. o. Hajnáčka 

      9. Žiadosť o predaj nehnuteľného majetku obce, žiadateľ Tomáš a Tunde Tóthovci 

     10.Žiadosť o odkúpenie lesného pozemku, žiadateľ Július Šuvert 

     11. Deň obce 2022 – zahájenie prípravných prác a jednaní s potencionálnymi  

           vystupujúcimi  

     12. Rôzne  

  13. Záver 

 

K bodu č.1 Otvorenie 

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

7 poslancov OZ a zasadnutie  je uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa  

Starosta určil zapisovateľa Agnesu Szabóovú, a 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:  

Ing. Szamos      – ponuka na benefičný koncert v rímskokatolíckom kostole 

Pál Peter           - návrh na rozšírenie parkoviska vedľa kultúrneho domu C-KN č. 707/9  

Pál Dionýz         - údržba dvora ZŠ a MŠ, udržiavanie prístupovej cesty čistoty ZŠ 

     -otváracia doba ZŠ a MŠ a určenie službukonajúceho učiteľa 

Poprocký Ivan  - schválenie komunitného plánu 

                           - práce naviac na KC Hajnáčka – rozpočet s výkazom výmer    

                           - Zmeny rozpočtu obce     

 

 

Uznesenie č.37/2022 

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 3/2022 

5. Plnenie rozpočtu za 3/2022 

6. Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky   

    služieb v obci Hajnáčka 

7. Návrh VZN č. 2/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na    

    území obce Hajnáčka 

8. Návrh na zvýšenie cien za stravné v DPŽ, n. o. Hajnáčka 

9. Žiadosť o predaj nehnuteľného majetku obce, žiadateľ Tomáš a Tunde Tóthovci 

10.Žiadosť o odkúpenie lesného pozemku, žiadateľ Július Šuvert 

11. Deň obce 2022 – zahájenie prípravných prác a jednaní s potencionálnymi  

      vystupujúcimi  

12. Rôzne  

      Ing. Szamos      – ponuka na benefičný koncert v rímskokatolíckom kostole 

      Pál Peter           - návrh na rozšírenie parkoviska vedľa kultúrneho domu KN C. č.  

      Pál Dionýz        - údržba dvora ZŠ a MŠ, udržiavanie prístupovej cesty čistoty ZŠ 

          -otváracia doba ZŠ a MŠ a určenie službukonajúceho učiteľa 

      Poprocký Ivan - práce naviac na KC Hajnáčka – rozpočet s výkazom výmer          

                                 - Zmeny rozpočtu obce     

 13. Záver 

 



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

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

Chovan  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                    

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022                                                 

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení  

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 28.3.2022.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie č.38/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo dňa 28.3.2022  

                                                                                           Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.4.2022  

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu za 3/2022 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.3.2022. 

Uznesenie č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce k 31.3.2022 

                                                                                           Ivan Poprocký       

                                                                                                starosta 

Hajnáčka, 25.4.2022    

 

K bodu č. 6 Návrh VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky  

služieb v obci Hajnáčka 

Starosta obce navrhuje na schválenie VZN č.1/2022 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb v obci Hajnáčka. 



Uznesenie č.40/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

VZN č.1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci 

Hajnáčka. 

 

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

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

Chovan  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0                    

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022                                                 

K bodu č. 7 Návrh VZN č. 2/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda 

na  území obce Hajnáčka 

Starosta obce navrhuje na schválenie VZN č.2/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho 

referenda na  území obce Hajnáčka. 

Uznesenie č.41/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

VZN č.2/2022  o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda na  území obce Hajnáčka 

 

Hlasovanie:     Za:                               6 Július Farkaš, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter 

Pál, Mgr. Attila Chovan, Dionýz Pál 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   1                           Ing. Zsuzsanna Szamos 

              Neprítomní:   0                    

 

                                                                                        Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022          

   



K bodu č.8 Návrh na zvýšenie cien za stravné v DPŽ, n. o. Hajnáčka 

Starosta obce podal návrh na odročenie tohto bodu a poveril predsedu Správnej rady, aby podľa 

dostatočne zistených podkladov na zasadnutí správnej rady v DPŽ, n. o. Hajnáčka vypracovali 

podklady k úprave cien stravného a predložili na nasledujúce zasadnutie OZ na schválenie. 

Odročuje sa na konzultáciu zasadnutia správnej rady a vedenia so stravovacím úsekom DPŽ, 

n. o. Hajnáčka. 

  

Uznesenie č.42/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

odročuje 

zvyšovanie cien stravného na zasadnutie správnej rady v DPŽ, n. o. Hajnáčka.  

 

Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš,  Ing. Zsuzsanna Szamos,  Tomáš Tóth, 

Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila Chovan, 

Dionýz Pál 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0   

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            

K bodu č.9 Žiadosť o predaj nehnuteľného majetku obce, žiadateľ Tomáš a Tünde 

Tóthovci 

Starosta obce informoval poslancov, že p. Tomáš Tóth a manželka Tünde žiadajú o  

predaj nehnuteľného majetku obce. Žiadatelia sú povinný zo žiadosťou predložiť 

vypracovaný a overený geometrický plán s novovytvorenými parcelnými číslami 

a uvedenými m2 na základe čoho pracovník úradu vypracuje zámer obce o odpredaj 

nehnuteľného majetku, ktoré je predávajúci povinný zverejniť na 15 dní na svojej internetovej 

stránke a úradnej tabuli pred rokovaním obecného zastupiteľstva kde poslanci OZ sa vyjadria 

verejným hlasovaním o podanej žiadosti.  

Nakoľko, žiadosť o predaj majetku s geometrickým plánom bola doručená a zaevidovaná 

predchádzajúci deň pred zasadnutím OZ a nie je dodržaná zákonom stanovená lehota 

zverejnenia predaja obecného majetku, starosta navrhuje odročiť bod č. 9 na nasledujúce 

zasadnutie OZ a následne obec zverejní zámer predaja nehnuteľného majetku obce. 

 

 

Uznesenie č.43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

odročuje 

vybavenie žiadosti obyvateľov obce  na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 



 

Hlasovanie:     Za:                               7 Július Farkaš,  Ing. Zsuzsanna Szamos,  Tomáš Tóth, 

Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila Chovan, 

Dionýz Pál  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                            

              Neprítomní:   0                

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            

K bodu č.10 Žiadosť o odkúpenie lesného pozemku, žiadateľ Július Šuvert 

Starosta obce informoval poslancov, že bola podaná žiadosť o odkúpenie nehnuteľného 

majetku obce priamym predajom jedná sa o lesné pozemky  s rozlohou 44 907,00 m2.  

Ďalej starosta informoval, že obec je povinná si dá vypracovať znalecký posudok za účelom 

stanovenia všeobecnej hodnoty majetku odborne spôsobilou osobou.  Následne zverejniť 

zámer o odkúpenie nehnuteľného majetku obce v regionálnej tlači na webovej stránke 

a úradnej tabuli obce. Bude potrebné  prijať i uznesenie OZ o nadbytočnosti nehnuteľného 

majetku obce. Nakoľko v súčasnosti nie je možné vyhovieť viacerým podmienkam podanej 

žiadosti Júliusa Šuverta, navrhujem schváliť odročenie bodu č. 10 do zistenia podrobnejších 

informácii a podmienok predaja nehnuteľného majetku.  

 

Uznesenie č.44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

odročuje 

 

rozhodnutie o žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku obce – lesné pozemky pre žiadateľa 

Július Šuvert na ďalšie zasadnutie 

   

  

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

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

Chovan  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

                  Neprítomní  :             0 

 

                                                                                      Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            



 

K bodu č.11 Deň obce 2022 – zahájenie prípravných prác a jednaní s potencionálnymi  

vystupujúcimi  

Starosta obce navrhuje na schválenie, usporiadanie „Deň obce 2022“.  Požiadal poslancov , že 

v prípade, ak schvália usporiadanie tohto podujatia, aby navrhli možných vystupujúcich resp. 

prispeli rôznymi návrhmi k zostaveniu programu na deň obce ako aj  pomoc s prípravnými 

prácami  a s jednaniami s potenciálnymi vystupujúcimi. Návrh na usporiadanie dňa obce je 

20.8.2022. Výdavky budú hradené z rozpočtu obce. 

Uznesenie č.45/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

usporiadať „Deň obce 2022“ dňa 20.8.2022 v sobotu  s výdavkami z rozpočtu obce  

   

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

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

Chovan  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

                  Neprítomní  :             0 

 

                                                                                      Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            

 

K bodu č. 12 Rôzne  

 

Ing.Zsuzsanna Szamos  – ponuka na benefičný koncert v Rímskokatolíckom kostole 

Usporiadanie  benefičného koncertu v Rímskokatolíckom kostole. Vystúpenie speváčky 

z Maďarskej republiky Res Hajnalka, v trvaní 80 minút. Vstupné je zadarmo s možnosťou  

darovania finančnej čiastky na charitu pre ekumenickú organizáciu.  

Termín koncertu zatiaľ nie je dohodnutý, avšak je potrebné dohodnúť s cirkevným 

predstaviteľom obce z dôvodu obsadenosti kostola. Prípravu a zabezpečenie prác spojené 

s organizáciou, zabezpečí Ing. Szamos.   

Stavanie mája bude 30.4.2022 vedľa miestneho kostola strom zabezpečí obec.   

Dňa 4.6.2022 sa uskutoční výstup na Pohanský hrad pri príležitosti „Dňa národnej 

spolupatričnosti“. 

 



Pál Peter - návrh na rozšírenie parkoviska vedľa kultúrneho domu. 

Starosta požiadal poslanca, aby uvedený návrh predložil až po realizácií výstavby kanalizácie, 

resp. po ukončených rokovaniach s realizátorom výstavby kanalizácie, či bude ako úspešný 

uchádzač vo verejnom obstarávaní realizovať výstavbu kanalizácie v obci, nakoľko je v tých 

častiach naprojektovaná jedna z hlavných vetiev kanalizácie od časti obce posza. 

Uznesenie č.46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

návrh poslanca  Peter Pál na rozšírenie parkoviska vedľa kultúrneho domu 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            

Pál Dionýz - údržba dvora ZŠ a MŠ, udržiavanie prístupovej cesty do MŠ a ZŠ – čistota  

Informoval prítomných, že by bolo potrebné zabezpečiť väčšiu údržbu na dvore Základnej 

školy a prístupovej cesty aktivačnými pracovníkmi. Kontrolu vykoná školník  Peter Pál. 

-Zabezpečiť častejšiu údržbu verejných priestranstiev obce upovedomiť koordinátora obce. 

-Zabezpečiť jednotnú otváraciu dobu v ZŠ a MŠ  určiť službukonajúceho učiteľa      

a informovať štatutára základnej školy Mgr. Idu Kovácsovú. 

 

Poprocký Ivan  - schválenie komunitného plánu 

Starosta obce navrhuje na schválenie komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2028 

Uznesenie č.47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 až 2028 

 

Hlasovanie:     Za:                               6 Július Farkaš, Dionýz Pál, Tomáš Tóth, Alexander 

Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila Chovan  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   1                             Ing. Zsuzsanna Szamos 

                  Neprítomní  :             0 

 

                                                                                      Ivan Poprocký       

                                                                                            starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            



 

- práce naviac na KC Hajnáčka – rozpočet s výkazom výmer         

 

Starosta obce navrhuje na schválenie vyplatenie celej čiastky vykonaných prác naviac na KC 

Hajnáčka v celkovej sume 24 026,10 € ako bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 

s poukázaním na právne stanovisko zazmluvnenej advokátskej kancelárie Pĺžik a spol. so 

sídlom Banská Bystrica, ktoré bolo doručené každému poslancovi. V právnej analýze je okrem 

iného, uvedené aj to, že Zhotoviteľovi by vznikol nárok na vydanie prípadného bezdôvodného 

obohatenia zo strany obce Hajnáčka, predstavujúceho hodnotu prác a dodávok materiálu, ktoré 

boli zrealizované na základe plnenia bez právneho dôvodu. Niektorý poslanci sú toho názoru 

aj napriek tomu,  že finančné prostriedky nad rámec 10 250,40 €, ktoré schválili  dňa 11.4.2022 

na mimoriadnom zasadnutí, bude potrebné vymáhať súdnou cestou od poskytovateľa 

projektovej dokumentácie. Poslanci OZ následne pristúpili k hlasovaniu. 

    

 

Uznesenie č.48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 
 

vyplatenie naviac vykonaných prác na KC Hajnáčka v celkovej sume 24 026,10 € 

 

Hlasovanie:     Za:                               4 Július Farkaš, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter 

Pál,  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   3                             Ing. Zsuzsanna Szamos, Dionýz Pál, Mgr. Attila 

Chovan 

                  Neprítomní  :             0 

 

                                                                                      Ivan Poprocký       

                                                                                            starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022    

 

- Zmeny rozpočtu obce     

 

Starosta obce navrhuje pre poslancov OZ na schválenie nasledovnú zmenu rozpočtu: 

 

Bežné výdavky 

 

KZ 41  oddiel 01 položka 641006 rozpočtovej organizácií v sume 2 402,00 € 

 

Kapitálové výdavky 

 

KZ 41 oddiel 01 položka 717001 realizácia nových stavieb zvýšenie v sume o 24 027,00 € 

 



Uznesenie č.49/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 
 

zmeny rozpočtu  

 

Bežné výdavky 

 

KZ 41  oddiel 01 položka 641006 rozpočtovej organizácií v sume 2 402,00 € 

 

Kapitálové výdavky 

 

KZ 41 oddiel 01 položka 717001 realizácia nových stavieb zvýšenie v sume o 24 027,00 € 

 

 

Hlasovanie:     Za:                               4 Július Farkaš, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter 

Pál,  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   3                             Ing. Zsuzsanna Szamos, Dionýz Pál, Mgr. Attila 

Chovan 

                  Neprítomní  :             0 

 

 

                                                                                      Ivan Poprocký       

                                                                                            starosta 

  Hajnáčka, 25.4.2022            

 

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                                                               ..................................... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

                                    
 

 


