Zápisnica
z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hajnáčka, konaného dňa
29.3.2021 o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní:
Ivan Poprocký - starosta
Poslanci: Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Atila 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
5. Plnenie rozpočtu za 1,2/2021
6. Projekt „Zlepšenie integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením v rámci európskej iniciatívy Catching-Up Regions – podanie
informácie
7. Kúpa pozemku v kat. území Hajnáčka na LV 825/2 na základe vypracovaného
geometrického plánu č. 40611434-46/2020 zo dňa 18.11.2020
8. Kúpa pozemku v kat. území Hajnáčka na LV č. 10 parcelné číslo 1145/2 v celku
9. Návrh VZN č. 1/2021 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadené obcou
10. Návrh VZN č. 2/2021 cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby v zariadení
pre seniorov DPŽ, n.o., Hajnáčka
11. Rôzne návrhy na prerokovanie
12. 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 Július Farkaš.

K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce informoval poslancov o programe zasadnutia OZ a následne žiada doplniť
program o nasledovné body:
Uznesenie č.19/2021
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
5. Plnenie rozpočtu za 1, 2/2021
6. Projekt „Zlepšenie integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením v rámci európskej iniciatívy Catching-Up Regions – podanie
informácie
7. Kúpa pozemku v kat. území Hajnáčka na LV 825/2 na základe vypracovaného
geometrického plánu č. 40611434-46/2020 zo dňa 18.11.2020
8. Kúpa pozemku v kat. území Hajnáčka na LV č. 10 parcelné číslo 1145/2 v celku
9. Návrh VZN č. 1/2021 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadené obcou
10. Návrh VZN č. 2/2021 cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby v zariadení
pre seniorov DPŽ, n. o. Hajnáčka
11. Rôzne návrhy na prerokovanie:
1. Poprocký – starosta obce: Kúpa nehnuteľnosti - rodinného domu Hajnáčka č.406
2. Pál Peter – žiada, aby v starom cintoríne bolo udržiavané hrobové miesto bývalého
farára
3. Pál Dionýz – riešenie problému z vysypaním smetí v katastri obce
Sčítanie obyvateľov – zintenzívniť propagáciu pri sčítavaní obyvateľov obce
Zníženie alebo odpustenie DzN nad 62 rokov
Žiadosť o odkúpenie pozemku – „E“ parc. č. 983/1 a „C“ 707/9 – podanie žiadosti
4. Tomáš Tóth – parkovisko vedľa cintorína - výmena parciel alebo odkúpenie parcely od
Majiteľov susediacich s cintorínom
5. Mgr. Chovan - Spomaľovací prach – na betónovú cestu pred mostom zvanej Športová
Ulica,
- Kamera pri cintoríne

12. Záver
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,
Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Atila
Chovan

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021
K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 22.2.2021.
Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie č.20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 22.2.2021

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021
K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu za 1,2/2021
Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce za 1/2021 až 2/2021.
Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce za 1/2021 a 2/2021

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021

K bodu č. 6 Projekt „Zlepšenie integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením v rámci európskej iniciatívy Catching-Up Regions – podanie informácie
Starosta obce podal informáciu ohľadne uvedeného projektu. BBSK bola obec Hajnáčka
vyrozumená o výsledku vyhodnotenia projektu. Boli podporené tri pilotné projekty zo šiestich
obcí, kde pracovníci BBSK podali informáciu, že naša obec skončila na štvrtom mieste a tak
sa stávame len náhradníkom. V prípade odstúpenia resp. vylúčenia iného projektu sme
nasledujúcou podporenou obcou v rámci Catching-Upu.
Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
informáciu starostu obce ohľadne vyššie uvedeného projektu

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021
K bodu č.7 Kúpa pozemku v kat. území Hajnáčka na LV č. 935 par. č. 825/2 na základe
vypracovaného geometrického plánu č. 40611434-46/2020 zo dňa 18.11.2020
Starosta obce navrhuje na základe vypracovaného geometrického plánu č. 40611434-46/2020
zo dňa 18.11.2020, úradne overené dňa 23.11.2021 č. G1-587/2020 katastrálnym odborom OÚ
Rimavská Sobota kúpu pozemkov v katastrálnom území Hajnáčka parcely registra C KN par.
č. 1378/35 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 93 m2, a par. č. 1693/4 zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 346 m2. Majiteľmi sú Tibor Hrabec nar. 8.1.1963, bytom ul. 1 Mája
č.729/7, Fiľakovo v podiele 1/9, Agnesa Bialová r. Hrabecová nar. 2.12.1975, bytom Hajnáčka
č.350 v podiele 7/9 a Štefan Rabec nar. 20.1.1955, bytom Hajnáčka č.439 v podiele 1/9.
Účastníci sa dohodli na cene 1,85 €/m2.
Kúpna zmluva je vypracovaná.
Uznesenie č.23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
Kúpu nehnuteľnosti na základe vypracovaného geometrického plánu č. 40611434-46/2020 zo
dňa 18.11.2020, úradne overené dňa 23.11.2021 č. G1-587/2020 katastrálnym odborom OÚ
Rimavská Sobota kúpu pozemkov v katastrálnom území Hajnáčka parcely registra C KN par.
č. 1378/35 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 93 m2, a par. č. 1693/4 zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 346 m2. Majiteľmi sú Tibor Hrabec nar. 8.1.1963, bytom ul. 1 Mája
č.729/7, Fiľakovo v podiele 1/9, Agnesa Bialová r. Hrabecová nar. 2.12.1975, bytom Hajnáčka
č.350 v podiele 7/9 a Štefan Rabec nar. 20.1.1955, bytom Hajnáčka č.439 v podiele 1/9.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účastníkmi dohodnutú cenu 1,85 €/m2.

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,
Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Atila
Chovan

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021

K bodu č. 8 Kúpa pozemku v kat. území Hajnáčka na LV č. 10 parcelné číslo 1145/2
v celku
Starosta obce navrhuje kúpu nehnuteľnosti orná pôda v katastrálnom území Hajnáčka vedené
na liste vlastníctva č.10, parcely registra C KN parcelné číslo 1145/2 vo výmere 47 m2,
ktorého majiteľom je Szígyártó Koloman nar. 2.5. 1961, bytom Hajnáčka č. 366, v podiele
1/1 v cene 1,85 €/m2. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Uvedený pozemok je súčasťou výstavby kanalizácie na ktorom bude postavená prečerpávacia
stanica. Po kúpe pozemku je potrebné pozemok previesť na zastavanú plochu. Kúpnu zmluvu
uzavrie starosta obce.
Uznesenie č.24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
Kúpu nehnuteľnosti orná pôda v katastrálnom území Hajnáčka vedené na liste vlastníctva
č.10, parcely registra C KN parcelné číslo 1145/2 vo výmere 47 m2, ktorého majiteľom je
Szígyártó Koloman nar. 2.5. 1961, bytom Hajnáčka č. 366, v podiele 1/1 v celkovej cene
87,00 €.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,
Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Atila
Chovan

Ivan Poprocký
starosta

Hajnáčka, 29.3.2021

K bodu č.9 Návrh VZN č. 1/2021 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadené
obcou
Starosta obce navrhuje na schválenie VZN č.1/2021 o financovaní MŠ a školských zariadení
zriadené obcou
Uznesenie č.25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
VZN č.1/2021 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadené obcou
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,
Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Atila
Chovan

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021

K bodu č. 10 Návrh VZN č. 2/2021 cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby
v zariadení pre seniorov DPŽ, n. o. Hajnáčka
Starosta obce navrhuje na schválenie VZN č. 2/2021 návrh cenníka úhrad za poskytovanie
sociálnej služby v zariadení pre seniorov DPŽ, n. o. Hajnáčka.
OZ navrhuje, aby bol zo strany vedenia DPŽ predložené finančné vyúčtovanie za prvý polrok
2021 z dôvodu reálnejšieho posúdenia navýšenia fonačných zdrojov na jednotlivé položky
poskytovaných služieb. Z uvedeného dôvodu starosta navrhol stiahnuť z rokovania uvedený
návrh VZN.
Uznesenie č.26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
stiahnutie Návrh VZN č. 2/2021 cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre
seniorov DPŽ, n. o. Hajnáčka

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,
Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Peter Pál, Mgr. Atila
Chovan

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021

K bodu č. 11 Rôzne návrhy na prerokovanie:

1. Poprocký - Kúpa nehnuteľnosti - rodinného domu Hajnáčka č.406
Obec zdedila po p. Kruškovej rodinný dom so súpisným č. 406, vedené na liste
vlastníctva č. 1291 ide ale o dvoj dom. Majitelia druhú časť rodinného domu, by
odpredali za 1500,00 €. Jedná sa o rodinný dom v katastrálnom území Hajnáčka
súpisné číslo 406, vedené na liste č.1291 parcelné číslo 1464/3 vo výmere 74 m2,
ktorých majiteľmi sú Peter Havran a Zuzana Havranová, bytom L. Svobodu č. 1751/29
Rimavská Sobota v podiele 1/1, t. j. 74 m2.
Starosta obce navrhuje odkúpiť uvedenú časť rodinného domu, nakoľko by obec bola
vlastníkom dvojdomu v celosti, čo by sme využili podľa vlastného uváženia.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí v plnej výške kupujúci. Kúpnu zmluvu
uzavrie starosta obce.
Uznesenie č.27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
Kúpu nehnuteľnosti stavby rodinný dom v katastrálnom území Hajnáčka súpisné číslo
406, vedené na liste č.1291 parcelné číslo 1464/3 vo výmere 74 m2, ktorých majiteľmi
sú Peter Havran a Zuzana Havranová, bytom L. Svobodu č. 1751/29 Rimavská Sobota
v podiele 1/1, t. j. v celkovej kúpnej cene 1500,00 €. 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:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Július Farkaš, Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,
Tomáš Tóth, Peter Pál, Mgr. Atila Chovan

Alexander Szabó

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021
2. Pál Peter – žiada, aby v starom cintoríne bolo udržiavané hrobové miesto bývalého
farára pracovníkmi verejnoprospešných prác. Starosta informoval poslanca, aby sa
dohodol s koordinátorom p. Hanyusom a uvedené hrobové miesto sa bude čistiť a udržiavať.
3. Pál Dionýz - riešenie problému z vysypaním smetí v katastri obce. Starosta obce navrhol
na uvedené miesto umiestniť tabule s nápisom zákaz sypania smetí. Na niektorých
miestach, najmä kde to je viditeľné sa postupne uprace od navozených smetí, jedná sa najmä
o biologicky rozložiteľný odpad.
- navrhuje zintenzívniť propagáciu pri sčítavaní obyvateľov obce na samo sčítanie
obyvateľov, uvítal by väčšiu reklamu. Starosta obce uviedol, že lehota
na samo sčítanie obyvateľov končí 31.3.2021. V našej obci sa doteraz sčítalo 77,27%
obyvateľov. V mesiaci apríl sa obyvatelia obce môžu dostaviť na OÚ za účelom sčítania sa,
ktoré vykoná vyškolený pracovník OÚ. V súčasnosti ešte nie je upresnený termín na osobnú
návštevu v obydlí domova za účelom sčítania obyvateľom obce, po uvoľnení opatrení bude
vyškolený pracovník navštevovať obyvateľov, ktorí sa nesčítali samy a neboli ani na OÚ za
tento účel. Každý postup pri sčítavaní obyvateľov prebieha, podľa pokynov Štatistického
úradu SR. Čo sa týka propagácie, starosta uviedol, že média podávali dosť informácií
k samosčítavaniu boli doručované rôzne letáky do schránok domov a bytov tak zo strany
štátnych orgánov ako aj zo strany obce, ktoré boli poskytnuté politickou stranou SMK. Pre
krátkosť časového obdobia od 30.03. do 31. 03. 2021 starosta už nevidí dôvod ani zmysel na
väčšiu propagáciu samosčítavania obyvateľov obce.
Poslanec Dionýz Pál sa dotazoval, že na základe medializovaných informácií o možnosti
obyvateľov nad 62 rokov o automatické upustenie dani z nehnuteľností i bez podanej žiadosti.
Uvedené je platné od 01.01.2021 novelou zákona o daniach.
Starosta obce uviedol, že uvedené VZN o daniach schválené v roku 2020 nebolo prijaté
v tomto smere. Návrh na zmenu vo VZN, môžu poslanci OZ navrhnúť a následne schváliť pri
prejednávaní nového VZN na rok 2022 najpozdejšie do 15 decembra príslušného
kalendárneho roka.
Poslanec Dionýz Pál prejavil záujem o kúpu pozemku od obce Hajnáčka a podal žiadosť
o odkúpenie pozemkov na „E“ parc. čísle 983/1 a C KN 707/9, ktoré užíva viac rokov a má aj
oplotené. Starosta obce poznamenal, že aby obec mohla odpredať pozemok je nutné si dať

vypracovať geometrický plán a následne vypracovať a zverejniť zámer obce o odpredaj
nehnuteľného majetku. Je potrebné na základe GP uviesť presne m2 ako aj schválenú cenu
zastupiteľstvom, bez uvedeného katastrálny úrad neprevedie nehnuteľnosť na iného vlastníka.
Starosta pripomenul, že parc. č. 983/1 je bývalé koryto potoka Gortva, ktoré je pre obec
nadbytočné a nemá žiadny zámer s jeho využitím. K par. č. 707/9 poznamenal, že sa jedná
o časť pozemku na ktorom leží aj prečerpávacia stanica ku kanalizácii, preto tento pozemok
nie je možné odpredať. Starosta ako aj poslanci sa vyjadrili, že po vypracovaní GP, ktoré
vypracuje na svoje náklady nadobúdateľ na pozemok „E“ p. č. 983/1 je možné začať
s realizáciu predaja pozemku podľa platnej legislatívy.
4. Tóth – Parkovisko vedľa cintorína, navrhuje uvedené pozemky odkúpiť alebo
vymeniť od majiteľov. Starosta obce uviedol, že najskôr bude jednať s majiteľmi
uvedených pozemkov a následne predloží návrh na odkúpenie alebo výmenu pozemkov.
5. Mgr. Chovan – Navrhuje umiestniť spomaľovací prach na cestu smerom na Športovú ulicu
z dôvodu, že práve na moste pri ZŠ a MŠ tadiaľ jazdiace vozidlá dosahujú najvyššiu rýchlosť.
Bolo by to bezpečnejšie aj s ohľadom na školské zariadenie ako aj pre tam bývajúce rodiny
s hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj bezpečnosti chodcov.
Uznesenie č.28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
zriadiť spomaľovací prah na cestu pred ZŠ a MŠ v blízkosti mosta
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Július Farkaš, Dionýz Pál, , Tomáš Tóth, Alexander
Szabó, Peter Pál, Mgr. Atila Chovan

Ing. Zsuzsanna Szamos

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021
-

Mgr. Chovan – navrhuje montáž kamerového zariadenia pri cintoríne

Poslanec navrhuje zriadiť kameru pri cintoríne z dôvodu preventívnych opatrení. Kamera
by mala snímať príjazdovú cestu od obce v smere k cintorínu a priestor pred cintorínom.
Poslanci sú toho názoru, že na uvedené miesto nie je vhodné umiestniť kameru.
Uznesenie č.29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
neschvaľuje

montáž kamerového zariadenia pri cintoríne
Za:

0

Proti:

1

Alexander Szabó,

Zdržal sa:

6

Július Farkaš, Dionýz Pál, , Tomáš Tóth, Peter Pál,
Mgr. Atila Chovan, Ing. Zsuzsanna Szamos

Neprítomní:

0

Hlasovanie:

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 29.3.2021
K bodu č.12 Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Ivan Poprocký
starosta

Zapísala: Agnesa Szabóová

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

Overovatelia:
Ing.Zsuzsanna Szamos

..……………………….

Július Farkaš

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

