
Zápisnica z VI. 
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 27.6.2022                              

o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní:      

                 Ivan Poprocký - starosta  

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

                                  Dionýz Pál, Peter Pál, Alexander Szabó, Július Farkas 

                 Ďalší prítomní: Agnesa Szabóová zapisovateľka,  

                                           Róbert Bíró  hlavný kontrolór obce, 

                                           Adam Šuhaj ekonóm obce 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Kontrola plnenia uznesení 5/2022 

5. Plnenie rozpočtu k 5/2022 

6. Rozhodnutie – povolenie na odber podzemných vôd z vodárenských zdrojov vrt HH1 

a HH2 pre obec Hajnáčka 

7. Schválenie verejného obstarávania, zhotoviteľa stavby kanalizácie Hajnáčka – 

informácia 

8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

9. Schválenie použitia rezervného fondu obce 

10. Zmeny rozpočtu obce  

11. VZN obce č. 3/2022 o vyhradení miest a stanovenie podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hajnáčka 

12. Vnútorný predpis riadenia obce č. 1/2022 - Pravidlá kontrolnej činnosti v obci 

Hajnáčka  

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022-2026 

14. Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 

15. Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie 2022-2026 

16. Žiadosť o prevzatie staveniska kanalizácie v obci Hajnáčka zaslaná úspešnému 

uchádzačovi vo verejnom obstarávaní 

17. Správa hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v I. polroku 2022 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2022 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

 

 



K bodu č.1 Otvorenie 

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

Dionýz Pál a Mgr. Attila Chovan sa zatiaľ nedostavili. Zasadnutie OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil zapisovateľa zápisnice Agnesu Szabóovú, a za overovateľov zápisnice Peter 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:  

 

Tomáš Tóth –   navýšenie dotácie FC98 

Július Farkas – oprava schodov na starom cintoríne 

                         Nový cintorín – 1.rad betón 

                         Umiestnenie Z-boxov 

Ing. Szamos – začiatok realizácie detského  ihriska 

                     -  realizácia cesty Durenda – podanie informácie 

 

 

Uznesenie č.61/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

 

program zasadnutia OZ nasledovne: 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu  

4. Kontrola plnenia uznesení 5/2022 

5. Plnenie rozpočtu k 5/2022 

6. Rozhodnutie – povolenie na odber podzemných vôd z vodárenských zdrojov vrt HH1 

a HH2 pre obec Hajnáčka 

7. Schválenie verejného obstarávania, zhotoviteľa stavby kanalizácie Hajnáčka – 

informácia 

8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

9. Schválenie použitia rezervného fondu obce 

10. Zmeny rozpočtu obce  

11. VZN obce č. 3/2022 o vyhradení miest a stanovenie podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hajnáčka 

12. Vnútorný predpis riadenia obce č. 1/2022 - Pravidlá kontrolnej činnosti v obci 

Hajnáčka  

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022-2026 

14. Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 

15. Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie 2022-2026 



16. Žiadosť o prevzatie staveniska kanalizácie v obci Hajnáčka zaslaná úspešnému 

uchádzačovi vo verejnom obstarávaní 

17. Správa hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v I. polroku 2022 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2022 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Július Farkaš, Ing. Zsuzsanna Szamos,  Tomáš Tóth, 

Alexander Szabó, Peter Pál,  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2                                 Dionýz Pál, Mgr. Attila Chovan 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                              starosta 

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení 5/2022 
  

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 30.5.2022.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

Počas uvedeného bodu sa dostavil poslanec Dionýz Pál. 

 

Uznesenie č.62/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 30.5.2022  

 

                                                                                           Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                                starosta 

 

 

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu 5/2022  

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.5.2022. 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu obce k 31.5.2022 

 

                                                                                   Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                       starosta 

 



K bodu č. 6 Rozhodnutie – povolenie na odber podzemných vôd z vodárenských zdrojov 

vrt HH1 a HH2 pre obec Hajnáčka 

Starosta obce informoval poslancov o rozhodnutí na povolenie odberu podzemných vôd 

z vodárenských zdrojov vrt HH1 a HH2 pre obec Hajnáčka 

Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o rozhodnutí na povolenie odberu podzemných vôd z vodárenských 

zdrojov vrt HH1 a HH2 pre obec Hajnáčka 

                                                                                                                                                                                                                                         

Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                       starosta 

 

K bodu č. 7 Schválenie verejného obstarávania, zhotoviteľa stavby kanalizácie 

Hajnáčka – informácia 

Starosta obce informoval poslancov o schválení verejného obstarávania, zhotoviteľa stavby 

kanalizácie Hajnáčka. 

Počas uvedeného bodu sa dostavil poslanec Mgr. Attila Chovan 

Uznesenie č. 65/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o schválení verejného obstarávania, zhotoviteľa stavby kanalizácie 

Hajnáčka 

 

 

Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                       starosta 

 

 

K bodu č. 8 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021  

Starosta obce predložil na schválenie záverečný účet obce za rok 2021.  

Navrhuje schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 s výhradami. 

Obecné zastupiteľstvo vyzýva účtovníka obce, aby venoval zvýšenú pozornosť na 

porovnávanie výsledku rozpočtového hospodárenia so zmenou stavu finančných prostriedkov.  

Upravené hospodárenie obce  vykazuje prebytok v sume 37 697,52 EUR. Navrhuje sa na 

schválenie požitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce 

v sume 37 697,52 EUR.  

Hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2021.  

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021 zatiaľ nebola predložená. 

Uznesenie č.66/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 



A./schvaľuje 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou 

2. Obecné zastupiteľstvo vyzýva účtovníka obce, aby venoval zvýšenú pozornosť na     

    porovnávanie výsledku rozpočtového hospodárenia so zmenou stavu finančných    

    prostriedkov 

3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

    37 697,52 EUR  

B./berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021 

 

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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

K bodu č. 9 Schválenie použitia rezervného fondu obce 

 

Starosta obce navrhuje na schválenie použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky  

naviac vykonané práce pri výstavbe KC Hajnáčka, prípravná a projektová dokumentácia KC 

Hajnáčka, spolufinancovanie výstavby KC Hajnáčka, spolufinancovanie rekonštrukcie 

miestnych komunikácií - Drenda a rekonštrukcia strechy kostola. 

 

Uznesenie č.67/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky naviac vykonané práce pri výstavbe 

KC Hajnáčka, prípravná a projektová dokumentácia KC Hajnáčka, spolufinancovanie 

výstavby KC Hajnáčka, spolufinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií – Durenda 

a rekonštrukcia strechy kostola. 

 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Július Farkaš, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter 

Pál, Mgr. Attila Chovan 

                         Proti:   0  



                Zdržal sa:                                  

            Neprítomní: 

  1                                 

 0  

Dionýz Pál 

            Nehlasoval:                               1111                                  

 

 1 Ing. Zsuzsanna Szamos,   

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

 

K bodu č. 10 Zmeny rozpočtu obce  

 

Starosta obce navrhuje pre poslancov OZ nasledovné zmeny rozpočtu: 

 

Príjmové finančné operácie: 

KZ 46  položka 454001 rezervný fond obce  zvýšenie v sume o 37 698,00 € 

 

Kapitálové výdavky: 

 

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

KZ 46 oddiel 01 položka 717001 realizácia nových stavieb v sume 29 366,00 €  

 

Ďalej starosta informoval o zmenách rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu. 

Uvedené zmeny vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce sú uložené v osobitnom 

obale v kancelárií obecného úradu. 

 

Uznesenie č.68/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

 

A./schvaľuje 

Zmeny rozpočtu obce  

 

Príjmové finančné operácie: 

KZ 46  položka 454001 rezervný fond obce  zvýšenie v sume o 37 698,00 € 

 

Kapitálové výdavky: 

 

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

KZ 46 oddiel 01 položka 717001 realizácia nových stavieb v sume 29 366,00 €  

 

B./berie na vedomie 

Zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce 

 



Hlasovanie:     Za:                               6 Július Farkaš, , Ing. Zsuzsanna Szamos,  Tomáš Tóth, 

Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   1                Dionýz Pál 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

K bodu č. 11 VZN obce č. 3/2022 o vyhradení miest a stanovenie podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 

Hajnáčka 

Starosta obce predložil na schválenie VZN obce č. 3/2022 o vyhradení miest a stanovenie 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 

Hajnáčka. 

Uznesenie č.69/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

VZN obce č. 3/2022 o vyhradení miest a stanovenie podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách na území obce 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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

K bodu č. 12 Vnútorný predpis riadenia obce č. 1/2022 - Pravidlá kontrolnej činnosti 

v obci Hajnáčka  

 

Starosta obce predložil na schválenie Vnútorný predpis riadenia obce č.1/2022 o pravidlách 

kontrolnej činnosti v obci Hajnáčka. 

Uznesenie č.70/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 



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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

K bodu č. 13 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022-2026 

Starosta obce informoval poslancov, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení OZ musí pred voľbami určiť rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci OZ 

sú toho názoru, že v obci Hajnáčka je potrebný plný úväzok na výkon funkcie starostu. 

Uznesenie č.71/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 s plným úväzkom  

 

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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

K bodu č. 14 Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 

Starosta obce informoval poslancov, že podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení OZ musí pred voľbami určiť počet poslancov Obce Hajnáčka pre volebné obdobie  r. 

2022 – 2026. Poslanci OZ navrhujú počet poslancov sedem. 

Uznesenie č.72/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

určuje 

počet poslancov Obce Hajnáčka vo volebnom období r. 2022 – 2026 a to v počte sedem 



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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

K bodu č. 15 Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva 

pre volebné obdobie 2022-2026 

Starosta obce informoval poslancov, že v súlade s § 166 zákona č.180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva OZ musí určiť volebné obvody pre voľby poslancov 

do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r.2022 – 2026.  

 

Uznesenie č.73/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

určuje 

jeden volebný obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 

2022-2026 

 

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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

 

K bodu č. 16 Správa hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v I. polroku 2022 

Hlavný kontrolór informoval poslancov o kontrolách vykonaných v I polroku 2022 ako aj 

o ďalších činnostiach. Jednotlivé správy sú uložené v osobitnom obale v kancelárií obecného 

úradu.  



Uznesenie č. 74/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hajnáčka 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v I. polroku 2022 

 

                                                                                           Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

 

K bodu č. 17 Návrh plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2022 

Hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Uvedený návrh 

bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom predpísanej lehote. 

Uvedený návrh plánu kontrolnej činnosti je uložený v osobitnom obale v kancelárií obecného 

úradu.  

Uznesenie č. 75/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hajnáčka 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

 

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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

 

K bodu č. 18 Žiadosť o prevzatie staveniska kanalizácie v obci Hajnáčka zaslaná 

úspešnému uchádzačovi vo verejnom obstarávaní 

Starosta obce po doručení Správy o schválení verejného obstarávania, Riadiacim orgánom 

MIRRI SR, vyzval víťaza VO a zhotoviteľa stavby „Regionálna ČOV a kanalizácia 

v Hajnáčke – časť kanalizácia Hajnáčka“ firmu SMS, a. s. Banská Bystrica, aby sa začali 

rokovania v spolupráci so stavebným dozorom stavby, manažmentom a objednávateľom 

o termíne možného prevzatia staveniska a o podmienkach, ktoré sú potrebné pre riadny chod 

a realizáciu stavby a následne, aby bola vypracovaná - Zápisnica o prevzatí a odovzdaní 

staveniska, čím sa začína výstavba kanalizačnej siete v obci Hajnáčka. 



  

Uznesenie č. 76/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hajnáčka 

berie na vedomie 

informáciu starostu o doručení výzvy na prístupové rokovania o prevzatí staveniska 

kanalizácie v obci Hajnáčka pre víťaznú firmu SMS a. s. Banská Bystrica 

 

                                                                                                Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                                    starosta 

 

K bodu č. 19 Rôzne návrhy na prerokovanie 

 

Tomáš Tóth – navýšenie dotácie FC 98 Hajnáčka – požadovaná suma 3.000,00 €.  

Poslanec, ako dôvod navýšenia uvádza, že mládežnícke mužstvá U13, U15 a U19 postúpili do 

krajských súťaží. Suverénne vyhrali svoju kategóriu v oblastných súťažiach. Do ďalšieho 

súťažného ročníka je známe, že sa mnohé družstvá neprihlásia a teda v tejto súťaži je otázne, 

či vôbec budú organizované majstrovské futbalové stretnutia. Pre ďalší rozvoj mládeže bolo 

riešenie iba zvoliť účinkovanie v krajskej súťaži, čo z hľadiska cestovných nákladov vyžaduje 

vyššie finančné náklady, a preto žiada o navýšenie rozpočtu o vyššie uvedenú sumu.      

 

Uznesenie č. 77/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Hajnáčka 

schvaľuje 

 

dotáciu pre FC 98 Hajnáčka v sume 3 000,00 € 

 

Hlasovanie:     Za:                               6 Július Farkaš, Ing. Zsuzsanna Szamos,  Tomáš Tóth, 

Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila Chovan 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   1                Dionýz Pál, 

              Neprítomní:   0   

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                               starosta 

                                                                   

                                                                                                                                

Július Farkas  
– Oprava schodov na starom cintoríne. Starosta uviedol, že pri prácach kamenárskej 

spoločnosti ULICKÝ došlo k poškodeniu schodov, ktoré boli zapríčinené pri doprave 

materiálu resp. kamenného náhrobku.  Po vykonaných zisteniach bol vyrozumený majiteľ p. 



Ulický, ktorý uviedol, že uvedenú skutočnosť preveril u svojich zamestnancov a je ochotný 

daný stav napraviť a vyliať nové betónové tvárnice na schody.  

 

 - Nový cintorín – navrhuje v ľavej časti cintorína vybudovať pred prvým radom hrobových 

miest chodník zo zámkovej dlažby. V jesennom a v jarnom období je tam z dôvodu 

nahromadenia sa povrchovej vody blato, čo je pre návštevníkov prekážka pre riadne 

udržovanie čistoty hrobových miest.   

     

 

  Uznesenie č. 78/2022 

  Obecné zastupiteľstvo obce Hajnáčka 

  schvaľuje 

 

  vybudovať v novom cintoríne  chodník zo zámkovej dlažby 

 

    

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       

Hajnáčka, 27.6.2022                                                             starosta 

 

Július Farkas - Umiestnenie packetomatov – poslanec navrhuje, aby sa na obecnom 

pozemku poskytlo miesto na umiestnenie úložných boxov. Starosta informoval poslancov, že 

v uvedenej veci sa v súčasnosti koná a pripravuje sa na podpis Zmluva o umiestnení boxu. 

Možný termín montáže je ku koncu mesiaca august resp. začiatok septembra tohto roku.   

 

Ing. Szamos – začiatok realizácie detského  ihriska – bude potrebné vybrať miesto, kde budú 

umiestnené zariadenia, nakoľko priestor okolo Komunitného centra je podľa viacerých 

nevyhovujúci a ten priestor si vyžaduje ďalšie finančné náklady na úpravu spevnenej plochy 

pod jednotlivé detské zariadenia. 

 

Ing. Szamos - Realizácia cesty Durenda – starosta podal informáciu, že verejné obstarávanie 

nie je dokončené. Na základe žiadosti Riadiaceho orgánu zo dňa 27.4.2022 bola dňa 

09.05.2022 doplnená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania. O ukončení kontroly VO 

bude Riadiaci orgán informovať, o čom zašle Správu z kontroly o pripustení resp. 

o nepripustení financovania daného projektu. 

 

Mgr. Chovan – podal informáciu, že pamätná tabula hrdinov 1. svetovej vojny je hotová a pri 

príležitosti osláv 20.augusta sa môže uskutočniť slávnostné odovzdanie. 

 



 

K bodu č. 20 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ 

 

 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

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

 

 

 

Peter Pál                                                                              ..............................     


