
Zápisnica z I. 
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 31.1.2022                              

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, Alexander Szabó 

                 Ďalší prítomní: Agnesa Szabóová zapisovateľka ,   

 

Program : 

       1. Otvorenie zasadnutia 

       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

          3. Schválenie programu zasadnutia 

       4. Kontrola plnenia uznesení z 12/2021 

    5. Plnenie rozpočtu 12/2021 

          6. Oznámenie obce o stanovenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 

              vodovodom na ÚRSO – informácia starosta 

 7. Rôzne návrhy na prerokovanie: 

       a. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy na program 

           finančnej podpory zriaďovateľov ŠKD – informácia starosta 

 b. MIRRI SR – Rozhodnutie ministra o schválení o NFP ČOV a kanalizácia   

    v Hajnáčke – časť kanalizácia – informácia starosta 

c. Návštevnícke centrum CHKO Cerová vrchovina Hajnáčka – projektový zámer 

    starosta 

      d. Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka na  

         vysunutom pracovisku ÚPSVaR pobočka Hajnáčka, domove pre seniorov Dom  

         pokojného života, n. o. Hajnáčka ako aj návšteva starostu obce na Obecnom  

         úrade Hajnáčka - starosta 

     8. Záver 

 

K bodu č.1 Otvorenie 

Ivan Prorocký starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných 6 poslancov 

OZ je uznášania schopné. Neprítomný je poslanec Peter Pál. 

 

 



 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil zapisovateľa zápisnice Agnesu Szabóovú, a za overovateľov zápisnice Július 

Farkas 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:  

 

Pál Dionýz – V časti kolónia nefunguje rozhlas  

- Cesta na kopec Tenkes – kúpa pozemkov 

Szabó Alexander – Stav kúpy merača rýchlosti 

Starosta – Kúpa traktora s vlečkou pre obec Hajnáčka 

 

Uznesenie č.1/2022 

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 z 12/2021 

    5. Plnenie rozpočtu 12/2021 

          6. Oznámenie obce o stanovenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 

             vodovodom na ÚRSO – informácia starosta 

 7. Rôzne návrhy na prerokovanie: 

       a. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy na program 

           finančnej podpory zriaďovateľov ŠKD – informácia starosta 

 b. MIRRI SR – Rozhodnutie ministra o schválení o NFP ČOV a kanalizácia   

    v Hajnáčke – časť kanalizácia – informácia starosta 

c. Návštevnícke centrum CHKO Cerová vrchovina Hajnáčka – projektový zámer 

    starosta  

      d. Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka na  

          vysunutom pracovisku ÚPSVaR pobočka Hajnáčka, domove pre seniorov Dom  

          pokojného života, n. o. Hajnáčka ako aj návšteva starostu obce na Obecnom  

          úrade Hajnáčka – starosta 

                  e. Dionýz Pál – V časti kolónia nefunguje rozhlas  

                               Cesta na kopec Tenkes – kúpa pozemkov  

        



      f. Alexander Szabó -  Stav kúpy merača rýchlosti   

     g. Starosta - Kúpa traktora s vlečkou pre obec Hajnáčka 

 

     8. Záver 

 

Hlasovanie:     Za:                               6 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Atila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Dionýz Pál, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Peter Pál 

 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 31.1.2022                                                                  starosta 

                                                                                                         

 

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení z 12/2021 

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 21.12.2021.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 21.12.2021  

                                                                                          

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 31.1.2022                                                             starosta 

 

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu 12/2021 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu k 31.12.2021. 

Uznesenie č.3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informácie starostu k plneniu rozpočtu obce k 31.12.2021 

 

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 31.1.2022                                                             starosta 



 

K bodu č. 6  Oznámenie obce o stanovenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody  

verejným vodovodom na ÚRSO – informácia starosta 

 

      Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní oznámenia obce o stanovení ceny za 

výrobu a dodávku pitnej  vody verejným vodovom na ÚRSO. K oznámeniu bolo potrebné 

dokladovať za roky 2020 a 2021 množstvo odobratej vody z vrtov HH1 a HH2 a všetky 

výdavky na prevádzku verejného vodovodu v obci. Nakoľko obec od roku 2019 prevádzkuje 

okrem iného aj verejný vodovod na živnosť, podklady k výdavkom boli poskytnuté presne, 

jednalo sa napr. o doklady faktúr na materiál pri poruchách, výdavky na  údržbu zariadení vo 

vodojeme, výdavky použitých chemikálii,  rozbor vody,  výdavky na údržbu ochranných 

pásiem vodojemov ako aj na mzdy dvoch pracovníkov 0,5 úväzku.  

      Na základe poskytnutých podkladov a množstve odobratej vody bola maximálna cena  

vypočítaná  1,0136 Eur za 1 m3 . Uvedenú sumu vypočítal odborný garant prevádzky a táto 

suma bola navrhnutá v oznámení za m3 vody pre Úrad o regulácií sieťových odvetví. 

      O stanovení ceny pitnej vody pre 1 m3 ÚRSO vydá svoje rozhodnutie, kde stanoví pre 

prevádzkovateľa maximálnu cenu 1 m3 vody. 

      Uznesenie č.4/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

      berie na vedomie 

      informácie starostu o podaní oznámenia obce o stanovení ceny za výrobu a dodávku pitnej 

vody verejným vodovom  na ÚRSO 

  

                                                                                         Ivan Poprocký       

      Hajnáčka, 31.1.2022                                                       starosta 

 

      K bodu č 7  Rôzne návrhy na prerokovanie  

a. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu plánu obnovy na program finančnej  

      podpory zriaďovateľov ŠKD – informácia 

      Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti z mechanizmu plánu obnovy na       

      program finančnej podpory školského klubu detí pri ZŠ v Hajnáčke na kompenzáciu 

      poplatkov v ŠKD, pre žiakov sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej  

      núdzi. Finančné prostriedky zatiaľ nie sú známe, o akú sumu sa bude jednať na jedno  

     dieťa. V prípade schválenia uvedenej žiadosti, OZ bude informované.  

       

           Uznesenie č.5/2022 

           Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

     berie na vedomie 

 

     informáciu starostu obce o podaní žiadosti z mechanizmu plánu obnovy na program      

     finančnej podpory Školského klubu detí pri ZŠ v Hajnáčke na kompenzáciu 

     poplatkov v ŠKD 



 

 

                                                                                                 Ivan Poprocký       

           Hajnáčka, 31.1.2022                                                          starosta 

        

b.  Rozhodnutie ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky o schválení o NFP ČOV a kanalizácia v Hajnáčke  

      – časť kanalizácia – informácia starosta 

 

      Starosta obce informoval poslancov o doručení nového Rozhodnutia ministra MIRRI 

SR o schválení NFP  ČOV a kanalizácia v Hajnáčke v sume 2 937 357,87 €. 

Uvedeným rozhodnutím č. 07393/2021 bolo z časti vyhovené podanej žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia pred podaním odvolania obcou Hajnáčka zo dňa 11.09.2020 

voči pôvodnému vydanému rozhodnutiu dňa 17.02.2020 pod číslom 866/2020-906.1 

v ktorom boli neoprávnené výdavky vo výške 396 244,11 bez DPH z 2 607 476,94 Eur.   

V súčasnom rozhodnutí celkové oprávnené výdavky projektu sú 3 091 955,65 Eur s výškou 

nenávratného finančného príspevku 2 937 357,87 Eur. Rozdiel medzi uvedenými 

finančnými sumami  je spoluúčasť obce vynaložená z vlastných zdrojov alebo iných 

zdrojov. 

  

           Uznesenie č.6/2022 

           Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

     berie na vedomie 

  

     Informácie starostu obce o Rozhodnutí ministra MIRRI SR o schválení NFP ČOV  

     a kanalizácia v Hajnáčke – časť kanalizácia 

 

                                                                                                Ivan Poprocký       

           Hajnáčka, 31.1.2022                                                          starosta 

 

 

c. Starosta - Návštevnícke centrum CHKO Cerová vrchovina Hajnáčka – projektový 

zámer.  

Dňa 11.01.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Generálnym riaditeľom Štátnej 

ochrany prírody Slovenskej republiky Dr. Karaskom v spolupráci s riaditeľkou ŠOP 

R. S. Ing. Belanovou, predsedom Geoparku Novohrad-Nógrád Mgr. Agócsom, 

vicežupanom BB SK Ing. Lunterom a starostom obce Hajnáčka. Na uvedenom 

pracovnom stretnutí bol predstavený zámer o vybudovaní návštevníckeho centra  

CHKO Cerová vrchovina, ktorá by bola zriadená vo vidieckom šľachtickom sídle 

Ebeczkého kúrii v obci Hajnáčka. Uvedený zámer je podporovaný vyššie 

vymenovanými inštitúciami a organizáciami, ako aj obcou Hajnáčka. 

Za uvedeným účelom si dňa 20.01.2022 prišiel osobne pozrieť predstavený zámer 

generálny riaditeľ Dr. Dušan Karaska s pracovníkmi Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu BB SK, pracovníkmi ŠOP, predsedom Geoparku p. Agócsom a vlastníkmi 

Ebeczkého kúrie, ktorí predstavili objekty a prezentovali svoje požiadavky v prípade 

kúpy nehnuteľnosti.    Počas návštevy našej obce GR ŠOP SR s hosťami, navštívil aj 

hradný vrch Hajnáčka ako aj výstavu k 30 výročiu založenia CHKO Cerová vrchovina 

zriadenú v suteréne Rímskokatolíckeho kostola Hajnáčka. 



Po návšteve a prehliadke kúrie generálny riaditeľ schválil predložený zámer, bol 

nadšený so spolupráce toľkých inštitúcii na jednom veľkom projekte, ktorý bude 

slúžiť pre širokú verejnosť ako aj návštevníkov zo zahraničia. Uistil prítomných, že 

spraví všetko preto, aby po predstavení tohto zámeru ministrovi Ministerstva 

životného prostredia SR p. Budajovi, zhodnotili veľký význam a prínos tohto projektu 

pre tak významné územie CHKO a  minister p. Budaj schválil kúpu uvedenej kúrie, 

čím by sa Ebeczkého kúria stala vlastníctvom štátu Slovenskej republiky. Tým pádom 

by Štátna ochrana prírody SR mohla čerpať nenávratné finančné prostriedky na 

obnovu a realizáciu Návštevníckeho centra   Hajnáčka z Plánu obnovy ako aj 

z cezhraničnej spolupráce INTERREG.    

 

            Uznesenie č.7/2022 

            Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

      berie na vedomie 

      informácie starostu obce o projektovom zámere na vytvorenie Návštevníckeho centra      

      CHKO Cerová vrchovina Hajnáčka 

 

                                                                                                      Ivan Poprocký       

            Hajnáčka, 31.1.2022                                                               starosta        

d. Starosta -návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka na 

      vysunutom pracovisku ÚPSVaR pobočka Hajnáčka, v domove pre seniorov Dom  

      pokojného života, n. o. Hajnáčka ako aj návšteva starostu obce na Obecnom úrade 

      Hajnáčka, 

        

      Starosta obce informoval poslancov, že dňa  20.1.2022 navštívil našu obec minister  

práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Počas návštevy bol  na vysunutom  

      pracovisku ÚPSVaR pobočka Hajnáčka, kde symbolicky otvoril novozriadené pracovisko.       

      Ďalšia jeho cesta bolo pozdravenie klientov v domove pre seniorov Dom pokojného  

života, n. o. Hajnáčka, ako aj poďakovanie pracovníkom a zamestnancov za ich pracovné 

nasadenie počas pandémie. Pri tejto príležitosti p. minister odovzdal veľké množstvo 

ochranných pracovných prostriedkov, za čo od klientov bol obdarovaný výrobkami 

a suvenírmi, ktoré vlastnoručne vyrábajú klienti počas záujmových aktivít.  

Pred ukončením svojej návštevy, navštívil aj starostu obce na Obecnom úrade Hajnáčka, 

kde prebrali každodenné starosti a problémy samosprávy a starosta v skratke predstavil 

fungujúcu infraštruktúru v obci a projektové zámery obce. Svoju návštevu minister 

ukončil malým občerstvením po necelých troch hodinách.      

 

            Uznesenie č.8/2022 

            Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

      berie na vedomie  

 

      informácie starostu obce o návšteve ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

      Milana Krajniaka 

 

 

                                                                                                 Ivan Poprocký       

      Hajnáčka, 31.1.2022                                                         starosta      



   

 

 

e. Dionýz Pál – V časti kolónia nefunguje rozhlas  

 

Dionýz Pál informoval, že v časti kolónia nefunguje rozhlas, bude potrebné uvedený 

nedostatok odstrániť. 

 

Dionýz Pál – Cesta na kopec Tenkes – kúpa pozemkov  

      Navrhuje  odkúpiť prístupovú cestu E-KN parc. č.: 830/1 a 830/2 uvedené pozemky za 

účelom prístupu turistov na vrch Tenkes ako aj s dôvodu vyznačeného turistického 

chodníka na Pohanský hrad. Z turistického hľadiska, je to významná turistická cesta. 

Starosta informoval poslancov, po preverení vlastníckych práv, podľa možností vstúpi do 

kontaktu s vlastníkmi a bude rokovať o odkúpení ich podielov v uvedených parcelách a na 

najbližšom zasadnutí podá informácie poslancom OZ o podmienkach  kúpy uvedených 

pozemkov. 

 

            Uznesenie č.9/2022 

            Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

      schvaľuje 

  

      jednanie s majiteľmi pozemkov za účelom kúpy pozemku vyššie uvedených 

parcelných čísel za účelom zachovania prístupovej turistickej cesty na kopec Tenkes 

a Pohanský hrad. 

 

       

        Hlasovanie:     Za:                               6 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Atila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Dionýz Pál, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Peter Pál 

 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 31.1.2022                                                                  starosta 

 

f. Alexander Szabó -  stav kúpy merača rýchlosti  

Starosta obce informoval o postupe pri kúpe merača rýchlosti. Obec musela 

vypracovať projekt, ktorý bude potrebné podať na OÚ odbor dopravy R.S., avšak pred 

podaním je potrebné požiadať o stanovisko Dopravného inšpektorátu  ORPZ  R.S. 

Obec na základe verejného obstarávania získala dodávateľa merača rýchlosti.  

 

Uznesenie č.10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

      berie na vedomie  

informácie starostu obce o postupe pri kúpe merača rýchlosti 



 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 31.1.2022                                                                  starosta 

 

g. Ivan Poprocký – Kúpa traktora s vlečkou pre obec Hajnáčka 

 

Nakoľko sa podarilo vyriešiť kompostovanie BRKO v areáli bývalej tehelne bude 

potrebné za účelom odvozu tohto odpadu zabezpečiť traktor s vlečkou. Navrhuje sa 

vyžiadať tri cenové ponuky na kúpu traktora s vlečkou, tak na nový raktor, ako aj na 

použitý traktor. 

 

 Uznesenie č.11/2022 

      Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje  

 

vyžiadať tri cenové ponuky na kúpu traktora s vlečkou aj na použitý 

 

        Hlasovanie:     Za:                               6 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Atila Chovan, Július 

Farkaš, Alexander Szabó, Dionýz Pál, Tomáš Tóth  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Peter Pál 

 

                                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 31.1.2022                                                                  starosta 

 

     K bodu č 8. Záver 

     Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ 

 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

Zapisovateľka: 

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

 

Overovatelia:  

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

Július Farkas                                                                  .............................     


