
Zápisnica z XII. 

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, 

konaného dňa 21.12.2021 o 16:30 hod. v zasadačke obecného 

úradu 

 

Prítomní: Ivan Poprocký - starosta  

                  Poslanci: Mgr. Attila Chovan, Dionýz Pál, Alexander Szabó a Ing. Zsuzsanna  

                                  Szamos 

                  Ďalší prítomní: Róbert Bíró – hlavný kontrolór obce 

                                           Agnesa Szabóová - zapisovateľka  

                                           Adam Šuhaj - účtovník 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 11/2021 

5. Plnenie rozpočtu 11/2021  

6. Návrh zmeny rozpočtu – obecné zastupiteľstvo 

7. Zmeny rozpočtu vykonané starostom obce  

8. Výkaz prehľadu daní TKO, DZN k 16.12.2021 za rok 2021 

9. Návrh rozpočtu obce Hajnáčka na roky 2022 - 2024, návrh rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠKD 

Hajnáčka na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra (ďalej len HK) 

k návrhu rozpočtom na uvedené roky. 

10. Potvrdenie o registrácii na činnosť: prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

BRKO zo zelene  

11. Registrácia DHZO Hajnáčka do kategórie „B“ na rok  2022 

12. Potvrdenie o registrácii z URSO, výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 

13. Menovanie inventarizačnej komisie    

14.  Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 

15. Správa HK o vykonaných kontrolách v období 07/2021 – 12/2021 

16. Návrh na vyplatenie odmeny pre HK 

17. Rôzne návrhy na prerokovanie 

18. Záver 

 

 

K bodu č.1 Otvorenie 

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

poslanci sú štyria poslanci a zasadnutie je uznášania schopné. Poslanec Tomáš Tóth 

neprítomný. Poslanci Július Farkaš a  Peter Pál avizovali, že budú meškať a dostavia sa počas 

rokovania.   

 

 



 

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

Pál a Ing. Zsuzsanna Szamos. 

K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce informoval poslancov o programe zasadnutia OZ a následne žiadal, kto má niečo 

na doplnenie bodu  programu zasadnutia. Poslanec Peter Pál sa dostavil počas tohto bodu 

programu. 

Dionýz Pál žiada na doplnenie,  poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu „Poklady 

Hajnáčky - Ajnácskő kincsei“ . Predložil žiadosť zapisovateľke, aby ju zaevidovala do 

došlých písomností.   

 

Poprocký Ivan – Návrh na odkúpenie pozemku obce – Ádám Alexander – podaná žiadosť 

 

Uznesenie č.105/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke  

schvaľuje 

program zasadnutia OZ nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 11/2021 

5. Plnenie rozpočtu 11/2021  

6. Návrh zmeny rozpočtu – obecné zastupiteľstvo 

7. Zmeny rozpočtu vykonané starostom obce  

8. Výkaz prehľadu daní TKO, DZN k 16.12.2021 za rok 2021 

9. Návrh rozpočtu obce Hajnáčka na roky 2022 - 2024, návrh rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠKD 

Hajnáčka na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra (ďalej len HK) 

k návrhu rozpočtom  

10. Potvrdenie o registrácii na činnosť: prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

BRKO zo zelene  

11. Registrácia DHZO Hajnáčka do kategórie „B“ na rok  2022 

12. Potvrdenie o registrácii z URSO, výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 

13. Menovanie inventarizačnej komisie    

14. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 

15. Správa HK o vykonaných kontrolách v období od 07/2021 – 12/2021 

16. Návrh na vyplatenie odmeny pre HK 

17. Rôzne návrhy na prerokovanie 

            Dionýz Pál- poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Poklady  

            Hajnáčky - Ajnácskő kincsei 

       

            Poprocký Ivan – Návrh na odkúpenie pozemku obce – Ádám Alexander 

 

18. Záver 



 

 

  Hlasovanie:     Za:                               5 Dionýz Pál, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila 

Chovan, Ing. Zsuzsanna Szamos 

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2                      Tomáš Tóth, Július Farkaš 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                              starosta 

Hajnáčka, 21.12.2021   

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia  uznesení zo zasadnutia dňa 29.11.2021.  

Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.  

 

Uznesenie č.106/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 29.11.2021  

                                                                                          

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                           starosta 

 

K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu 11/2021 

Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu k 30.11.2021. 

Uznesenie č.107/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informácie starostu k plneniu rozpočtu obce k 30.11.2021 

 

                                                                                         Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                             starosta 

 

 

K bodu č. 6 Návrh zmeny rozpočtu  – obecné zastupiteľstvo 

 

Starosta obce navrhuje pre poslancov OZ nasledovné zmeny rozpočtu: 

 



Bežné príjmy: 

KZ 41 položka 111003 Výnos dane z príjmov zvýšenie v sume o 19 217,00 € 

Bežné výdavky: 

 

KZ 41 odd. 01 položka 625002 Poistné na starobné poistenie zvýšenie v sume o 1 094,00 €, 

( starosta obce už vykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v sume 500,00 €, limit do  

1 500,00 € ), 

KZ 71 odd. 01 položka 634002 Servis, údržba a opravy s tým spojené zvýšenie v sume 

o 76,00 €, ( starosta obce už vykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v sume 

1 500,00 €, limit do 1 500,00 € ), 

KZ 41 odd. 01 položka 635006 Údržba budov, objektov zvýšenie v sume o 331,00 €,  

( starosta obce už vykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v sume 1 435,00 €, limit 

do 1 500,00 € ) 

 

Kapitálové výdavky: 

 

KZ 41  odd. 01 položka 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov v sume 5 378,00 €         

 

Uznesenie č.108/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

zmeny rozpočtu nasledovne  

 

Bežné príjmy: 

 

KZ 41 položka 111003 Výnos dane z príjmov zvýšenie v sume o 19 217,00 € 

 

Bežné výdavky: 

 

KZ 41 odd. 01 položka 625002 Poistné na starobné poistenie zvýšenie v sume o 1 094,00 €, 

( starosta obce už vykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v sume 500,00 €, limit do  

1 500,00 € ), 

KZ 71 odd. 01 položka 634002 Servis, údržba a opravy s tým spojené zvýšenie v sume 

o 76,00 €, ( starosta obce už vykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v sume 

1 500,00 €, limit do 1 500,00 € ), 

KZ 41 odd. 01 položka 635006 Údržba budov, objektov zvýšenie v sume o 331,00 €,  

( starosta obce už vykonal zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v sume 1 435,00 €, limit 

do 1 500,00 € ) 

 

Kapitálové výdavky: 

 

KZ 41  odd. 01 položka 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov v sume 5 378,00 €         

 

 

Hlasovanie:     Za:                               5 Dionýz Pál, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Attila 

Chovan, Ing. Zsuzsanna Szamos 

                         Proti:   0  



                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   2                      Tomáš Tóth, Július Farkaš 

   

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                            starosta   

K  bodu č.7 Zmeny rozpočtu vykonané starostom obce  

Starosta obce informoval poslancov o zmenách rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami, 

materiál poslaný pre poslancov. 

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

 

Uznesenie č.109/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie  

informáciu starostu obce o zmenách rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu 

obce  

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                          starosta 

 

 

K bodu č.8 Výkaz prehľadu daní TKO, DZN k 16.12.2021 za rok 2021 

 

Starosta obce predložil výkaz nedoplatkov o prehľade miestnych daní a TKO k 16.12.2021. 

   

Uznesenie č.110/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie  

informáciu starostu obce o nedoplatkoch na miestnych daniach a poplatku za tuhý komunálny 

odpad k 16.12.2021. 

 

                                                                                                Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                  starosta 

 

Počas rokovania sa dostavil poslanec Július Farkaš. 

 

K bodu č.9 Návrh rozpočtu obce Hajnáčka na roky 2022 - 2024, návrh rozpočtu ZŠ, MŠ, 

ŠKD Hajnáčka na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra (ďalej len HK) 

k návrhu rozpočtom  

 

Starosta obce navrhuje na schválenie rozpočet obce na roky 2022-2024 a rozpočet ZŠ a MŠ 

na roky 2022-2024. Rozpočet Obce Hajnáčka na rok 2022 je prebytkový. Celkové príjmy 

činia 4 068 946,00 € a celkové výdavky činia 3 841 627,00 €  prebytok činí 227 319,00 €.  



Rozpočet obce na roky 2023 a 2024 sú tiež prebytkové a podrobne sa upravia v  

nasledujúcich rokoch. 

Ďalej starosta obce predložil na schválenie rozpočet Základnej školy s materskou školou 

s VJM Hajnáčka na rok 2022. Rozpočet základnej školy s materskou školou na rok 2022 je 

schodkový. Celkové príjmy činia 12 000,00 € a celkové výdavky  činia 166 767,00 €, schodok 

činí 154 767,00 €. 

Rozpočet základnej školy s materskou školou s VJM Hajnáčka na roky 2023 a 2024 sú tiež 

schodkové a podrobne sa upravia v nasledujúcich rokoch. 

Hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Hajnáčka a  

  Základnej školy s materskou školou s VJM Hajnáčka na roky 2022 až 2024.      

 

 

  Uznesenie č.111/2020 

  Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

  A./schvaľuje 

 

Rozpočet obce Hajnáčka a Základnej školy s materskou školou s VJM Hajnáčka  na rok 2022 

v časti príjmovej v sume 4 080 946,00€ a v časti výdavkovej v sume 4 008 394,00 € ako  

prebytkový v sume 72 552,00 € 

 

B./ berie na vedomie 

1. Rozpočet obce na roky 2023 a 2024  

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024 

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

Farkaš, Alexander Szabó, Peter Pál, Dionýz Pál  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Tomáš Tóth,  

 

                                                                                            Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                               starosta 

 

K bodu č.10 Potvrdenie o registrácii na činnosť prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie BRKO zo zelene  

Starosta obce informoval poslancov o registrácií na činnosť prevádzkovania zariadenia na 

zhodnocovanie BRKO zo zelene. Uvedená činnosť by sa vykonávala v areáli bývalej tehelne 

do 100 ton, s tým že technickú vybavenosť si musí zabezpečiť obec.   

Uznesenie č.112/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

      



informácie starostu obce ohľadne prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie BRKO zo 

zelene   

                                                                                               Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta 

 

K bodu č.11 Registrácia DHZO Hajnáčka do kategórie „B“ na rok  2022 

Starosta obce informoval poslancov o registrácií DHZO Hajnáčka do kategórie B na rok 2022 

s dotáciou zo štátneho rozpočtu 3 000.- eur, 

Uznesenie č.113/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce ohľadne registrácie DHZO Hajnáčka do kategórie B na rok 2022 

s dotáciou zo štátneho rozpočtu 3 000.- eur. 

 

                                                                                              Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta 

 

K bodu č.12 Potvrdenie o registrácii z ÚRSO, výroba a dodávka pitnej vody verejným 

vodovodom 

 

Starosta obce informoval poslancov o registrácii na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, 

ohľadom výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom v obci Hajnáčka. Cena pitnej 

vody bude stanovená vyššie menovaním úradom v najbližšom období na základe podanej 

žiadosti obce.  

Uznesenie č.114/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce ohľadne registrácie na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, 

ohľadom výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom 

 

                                                                                              Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta  

 

 

K bodu č.13 Menovanie inventarizačnej komisie    

 

Starosta obce vymenoval ústrednú inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie 

k 31.12. 2021. Predsedníčkou komisie je Agnesa Szabóová, členovia Adam Šuhaj a Bc. 

Norbert Hanyus.  

 



Uznesenie č.115/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie 

 

menovanie ústrednej inventarizačnej komisie obce Hajnáčka  

 

                                                                                              Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta    

 

 

K bodu č.14 Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 

                                                                                    

Hlavný kontrolór predložil svoj plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.  

Podrobne informoval poslancov a ďalších prítomných o svojom pláne kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2022. 

 

Uznesenie č.116 /2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

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

Farkaš, Alexander Szabó, Peter Pál, Dionýz Pál  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Tomáš Tóth,  

                                                                                           

                                                                                             Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta    

 

 

 

K bodu 15.  Správa HK o vykonaných kontrolách v období od 07/2021 – 12/2021 

 

Hlavný kontrolór obce predložil správu o vykonaných kontrolách v období od 7/2021 až 

12/2021. Podrobne informoval poslancov a ďalších prítomných o výsledkoch vykonaných 

kontrol. 

Správy z vykonaných kontrol sú uložené v osobitnom obale v kancelárií obecného úradu.  

 

Uznesenie č.117/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

berie na vedomie  

 

správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v období od 7/2021 až 12/2021 

 

 

 



                                                                                              Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta   

 

 

 

 

K bodu č.16 Návrh na vyplatenie odmeny pre HK 

 

Starosta obce navrhuje na schválenie mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra za obdobie 1 

až 12/2021 vo výške 6,81% za práce vykonané nad rámec svojej činnosti vo výplate za 

mesiac 12/2021. 

 

Uznesenie č.118 /2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

vyplatenie  mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra za obdobie 1 až 12/2021 vo výške 

6,81% za práce vykonané nad rámec svojej činnosti vo výplate za mesiac 12/2021. 

 

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

Farkaš, Alexander Szabó, Peter Pál, Dionýz Pál  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Tomáš Tóth, 

                                                                                              Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta   

 

 

K bodu č.17 Rôzne návrhy na prerokovanie 

 

1. Dionýz Pál - poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Poklady Hajnáčky - Ajnácskő      

    kincsei 

    Dionýz Pál podal žiadosť o poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Poklady    

    Hajnáčky - Ajnácskő kincsei na základné výdavky organizácie. Sumu neuviedol a tak  

    poslanci OZ sú toho názoru, že schvália dotáciu vo výške 200.- €.    

 

Uznesenie č.119 /2021 

Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Poklady Hajnáčky - Ajnácskő kincsei v sume 

200.- € 

 

Hlasovanie:     Za:                               4 Ing. Zsuzsanna Szamos, Mgr. Atila Chovan, Július 

Farkaš, Peter Pál,  



                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   2                Dionýz Pál, Alexander Szabó 

              Neprítomní:   1 Tomáš Tóth,  

 

                                                                                              Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta   

 

 

 

 

2. Poprocký Ivan – Návrh na odkúpenie pozemku obce – Ádám Alexander, bytom Hajnáčka  

    č. 141 

    Bola doručená žiadosť na odkúpenie pozemku obce pre Ádám Alexandra bytom  

    Hajnáčka č.141. Starosta uviedol, že je potrebné zo strany žiadateľa vyhotoviť geometrický  

    plán na uvedený pozemok a podať žiadosť s konkrétnymi parcelnými číslami o aké  

     pozemky má  záujem.  

    Dionýz Pál navrhuje, aby o uvedenom zámere obce boli vyrozumení aj vlastníci susedných  

    parciel a vyjadrili sa k predmetnému zámeru.   

 

    Uznesenie č.120 /2021 

    Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke 

    schvaľuje 

 

    návrh starostu o vyhotovenie geometrického plánu zo strany žiadateľa a podanie novej 

žiadosti s aktuálnymi parcelnými číslami o odkúpenie pozemku obce, ako aj vyrozumenie 

vlastníkov susedných parciel s ich vyjadrením, 

                                                     

     

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

Farkaš, Alexander Szabó, Peter Pál, Dionýz Pál  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   1 Tomáš Tóth,  

 

                                                                                           

                                                                                             Ivan Poprocký       

Hajnáčka, 21.12.2021                                                                starosta   

 

 

 

 

 

 

 



                      

K bodu č 18. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil  zasadnutie OZ 

 

 

 

                                                                                          Ivan Poprocký       

                                                                                               starosta 

 

 

 

Zapisovateľ:         

 

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

 

 

Overovatelia: 

 

 

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

 

 

Dionýz Pál                                                                             ................................. 


