
                                                        Zápisnica z VII.  

 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 25.7.2022 o      

                                            16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní:      

                 Ivan Poprocký - starosta  

                 Poslanci:  Ing. Zsuzsanna Szamos, 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 zo zasadnutia dňa 27.6.2022 

       5. Plnenie rozpočtu k 6/2022 

       6. Súhrnný výkaz o počte neobsadených miest a o výške vrátených fin. prostriedkov 

            za II. štvrťrok 2022 v DPŽ Hajnáčka 

7.Cenová ponuka k strešnej krytine na Rímskokatolíckom kostole Hajnáčka  

8. Rôzne 

    Ivan Poprocký - nedoplatky TKO a dane 

       9. Záver 

 

  K bodu č.1 Otvorenie 

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

Neprítomní sú Tomáš Tóth a Mgr. Chovan Attila, zasadnutie  je uznášania schopné. 

 

 

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa  

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

a Farkas Július 

 

K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia 

 

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

program o nasledovné body:  



Pál Peter – amfiteáter – údržba sociálnych zariadení 

      - odstránenie konárov pri amfiteátri  

 

Poprocký – Správa z kontroly z VO Durenda 

                 - Odpredaj obecného pozemku – Mikó Štefan 

                 - Zmena rozpočtu 

                 - Kúpa rodinného domu od vlastníka Tibor Szabó Hajnáčka  č.253                

 

 

Uznesenie 79/2022 

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 zo zasadnutia dňa 27.6.2022 

       5. Plnenie rozpočtu k 6/2022 

       6. Súhrnný výkaz o počte neobsadených miest a o výške vrátených fin. prostriedkov 

            za II. štvrťrok 2022 v DPŽ Hajnáčka 

7. Cenová ponuka k strešnej krytine na Rímskokatolíckom kostole Hajnáčka  

8. Rôzne 

    Ivan Poprocký - Nedoplatky TKO a dane za I. polrok 2022 – informácia 

                            - Správa z kontroly z VO Durenda 

                            - Odpredaj obecného pozemku – Mikó Štefan 

                            - Zmeny rozpočtu 

                            - Kúpa rodinného domu od vlastníka Tibor Szabó Hajnáčka  č.253                

                     Pál Peter – amfiteáter – údržba sociálnych zariadení 

       - odstránenie konárov pri amfiteátri  

    9. Záver 

 

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

Alexander Szabó, Peter Pál,  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:                             2      Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan 

 

                                                                                  Ivan Poprocký       

        Hajnáčka, 25.7.2022                                              starosta 



K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 27.6.2022 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 27.6.2022.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie č.80/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 27.6.2022  

 

                                                                                           Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.7.2022    

 

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu za 6/2022 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 30.6.2022. 

Uznesenie č. 81/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce k 30.6.2022 

                                                                                   Ivan Poprocký       

                                                                                        starosta 

Hajnáčka, 25.7.2022   

K bodu č. 6 Súhrnný výkaz o počte neobsadených miest a o výške vrátených finančných 

prostriedkov za II. štvrťrok 2022 v DPŽ Hajnáčka 

Starosta obce informoval poslancov o súhrnnom výkaze o počte neobsadených miest a o výške 

vrátených finančných prostriedkov za II. štvrťrok 2022 v DPŽ Hajnáčka. Domov má kapacitu  

30 obyvateľov v uvedenom období bola obsadenosť 26 obyvateľov čo znamená neobsadenosť 

13,33%.  Z uvedených dôvodov prijímateľ musel vrátiť na bankový účet MPSVaR SR sumu 

3 747,98 €., ktoré bolo potrebné realizovať do konca 07/2022 aby boli poukázané finančné 

prostriedky na výplatný termín 08/2022. 

Uznesenie č. 82/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o súhrnnom výkaze o počte neobsadených miest a o výške vrátených 

finančných prostriedkov za II. štvrťrok 2022  DPŽ Hajnáčka 

 

                                                                                              Ivan Poprocký       

                                                                                                    starosta 

Hajnáčka, 25.7.2022   



 

K bodu č. 7 Cenová ponuka k strešnej krytine na Rímskokatolíckom kostole Hajnáčka 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebná výmena časti strešnej krytiny na  

Rímskokatolíckom kostole Hajnáčka. Uvedená krytina sa už na Slovensku nevyrába. V tom 

čase zhotoviteľ strechy katolíckeho kostola KOVOS. s.r.o. Bratislava informoval samosprávu, 

že tento druh, tvar a farbu výrobca ukončuje výrobu ku konca tohto roka. Ak by samospráva 

mala záujem ešte je možnosť vedenú krytinu  zabezpečiť z ČR. Bola doručená cenová ponuka 

od firmy Kovos s.r.o. Bratislava jedná sa o 317 m2 v cene 13,10 € za/m2  v celkovej sume 

5 415,00 €, čo je uložené na dvoch paletách.  

Starosta navrhuje o prehodnotenie kúpy, nakoľko už vo viacerých etapách došlo k výmene 

krytiny, naposledy v roku 2020 bolo na streche vymenených cca. 250 m2 strešnej krytiny 

a zadná časť smerom od futbalového štadióna je v pôvodnom stave, tam bude potrebné 

v najbližšej dobe výmenu krytiny.   

 

Uznesenie 83/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 
 

kúpu strešnej krytiny od firmy Kovos, s.r.o. Bratislava v celkovej sume 5 415,00 € 

 

 

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

Alexander Szabó, Peter Pál,  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:                             2      Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 25.7.2022                                                               starosta    

 

K bodu č. 8 Rôzne návrhy na prerokovanie 

Poprocký Ivan - starosta 

- Nedoplatky TKO a dane za I. polrok 2022 – informácia 

Starosta obce podal informáciu o nedoplatkoch na daniach a poplatku na TKO za I. polrok 

2022. 

- Správa z kontroly z VO Durenda 

Starosta obce podal informáciu z kontroly z verejného obstarávania – rekonštrukcia miestnych 

komunikácií Durenda      



- Odpredaj obecného pozemku – Mikó Štefan 

Starosta obce informoval o podanej žiadosti od p. Mikó Štefan o kúpu obecného pozemku. 

Poslanci sú toho názoru, že uvedený pozemok je pre obec potrebný, lebo sa nachádza  v tesnej 

blízkosti požiarnej zbrojnice a na pozemku je postavená kovová konštrukcia ako prístrešok 

pre PHM a usušenie použitých požiarnych hadíc pri zásahu. 

Uznesenie č. 84/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

neschvaľuje 

 

odpredaj obecného pozemku pre Mikó Štefana 

 

Hlasovanie:     Za:                                1 Peter Pál,  

                         Proti:   2 Dionýz Pál, Alexander Szabó,  

                  Zdržal sa:   2                Július Farkaš, Ing. Zsuzsanna Szamos 

              Neprítomní:                             2      Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.7.2022  

     

- Zmeny rozpočtu 

 

Starosta obce navrhuje na schválenie zmenu rozpočtu obce pre OZ : 

Bežné príjmy : 
 

KZ 41 položka 111003 výnos dane zvýšenie v sume o 16 597,00 € 

 

Bežné výdavky: 

 

KZ 41 odd. 08 položka 642002 transfer neziskovej organizácií zvýšenie v sume o 3 000,00 € 

 

Ďalej starosta informoval o zmene rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu 

obce. Uvedené zmeny sú uložené v osobitnom obale v kancelárií obecného úradu. 

Uznesenie č.85/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

A./ schvaľuje 

zmeny rozpočtu obce  

 

Bežné príjmy : 



 

KZ 41 položka 111003 výnos dane zvýšenie v sume o 16 597,00 € 

 

Bežné výdavky: 

 

KZ 41 odd. 08 položka 642002 transfer neziskovej organizácií zvýšenie v sume o 3 000,00 € 

 

B./ berie na vedomie 

zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce 

 

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

Alexander Szabó, Peter Pál,  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:                             2      Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 25.7.2022                                                               starosta    

 

 

- Kúpa rodinného domu od vlastníka Tibor Szabó Hajnáčka  č.253                                                     

 

    Starosta obce navrhuje pre Obecné zastupiteľstvo Hajnáčka kúpu rodinného domu na adrese: 

980 33 Hajnáčka č. 253 s pozemkom vedené na liste vlastníctva č. 1164. Jedná sa o rodinný 

dom v katastrálnom území Hajnáčka súpisné číslo 253 ako aj pozemok s parcelným číslom C-

KN 754 vo výmere 263 m2. zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Tibor Szabó, nar. 

11.12.1967, nar. 11.12.1967, byt.: 980 33 Hajnáčka č. 156. Na nehnuteľnostiach je záložné 

právo v prospech oprávneného od Exekútorského úradu JUDr. Dušan Cirbes.       

 

     V rodinnom dome na adrese: 980 33 Hajnáčka 253 býva rodina Anety Asztalosovej, nar. 

05.01.1983, ktorá prenajímala tento dom od Tibora Szabóa. Rodinný dom s popisným číslom 

253 je v dezolátnom stave a je na užívanie a bývanie z dôvodu zlého stavu životu nebezpečné. 

Pre rodinu Asztalosovú obec Hajnáčka poskytla bývanie v sociálnom byte na adrese Hajnáčka 

č. 701.  

    Starosta obce navrhuje pre obecné zastupiteľstvo Hajnáčka schváliť kúpu rodinného domu 

s popisným číslom 253 a pozemok s par. číslom 754 vo výmere 263, zastavaná plocha 

a nádvoria, evidované na LV č. 1164, aby obec využila uvedené nehnuteľnosti podľa vlastného 

uváženia. Cena nehnuteľností bola dohodnutá s vlastníkom na sumu 1500,00 Eur a preto 

navrhuje túto sumu na schválenie aj pre Obecné zastupiteľstvo Hajnáčka. 

Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí v plnej výške kupujúci. Kúpnu zmluvu 

uzavrie starosta obce a zverejní sa v CRZ a na webovom sídle obce www.obechajnacka.sk  . 

http://www.obechajnacka.sk/


 

 

Uznesenie č. 86/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

 

    Kúpu nehnuteľností stavby rodinného dom v katastrálnom území Hajnáčka súpisné číslo 

    253, parcelné číslo 754  vo výmere 263 m2 vedené na liste č.1164, ktorých majiteľom je 

    Tibor Szabó, bytom  980 33 Hajnáčka 156, št. prísl. SR  v podiele 1/1, t. j.  v celkovej kúpnej  

    cene 1500,00 Eur.  Uvedená finančná čiastka na odkúpenie tohto majetku bude mať      

    kapitálový charakter a bude hradená z rezervného fondu obce. Výdavky spojené s prevodom  

    nehnuteľnosti hradí v plnej výške kupujúci. 

 

 

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

Peter Pál, , Alexander Szabó 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2      Tomáš Tóth, Mgr. Atila Chovan 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Hajnáčka, 25.7.2022    

 

Peter Pál - amfiteáter – údržba sociálnych zariadení 

 

Poslanec Pál žiada  vykonať v amfiteátri údržbu v sociálnych zariadení. 

Ďalej žiada odstránenie konárov pri amfiteátri. Vyzvať majiteľa pozemku na odstránenie 

suchých konárov  

 

K bodu č.9 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ. 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký 

                                                                                              starosta        

                                                               

 



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

 

Overovatelia: 

Július Farkas                                                                                 .....……………………. 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

                                    
 

 


