Zápisnica z VIII.
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 30.8.2021 o
16:30 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Ivan Poprocký - starosta
Poslanci: Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan,
Dionýz 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 26.7.2021
5. Plnenie rozpočtu k 31.7.2021
6. Návrh VZN č. 3/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou
7. Návrh VZN č. 4/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou
8. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Hajnáčka
9. Rôzne návrhy na prerokovanie
10. Záver
K bodu č.1 Otvorenie
Ivan Prorocký starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných. Prítomných je
5 poslancov OZ a zasadnutie je uznášania schopné. Poslanec Peter Pál sa ospravedlnil a
poslanec Július Farkaš avizoval, že bude meškať.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa
Starosta určil zapisovateľa Agnesu Szabóovú, a overovateľov zápisnice Mgr. Chovan Attila a
Dionýz Pál
K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce informoval poslancov o programe zasadnutia OZ a následne žiada doplniť
program o nasledovné body:
Ing. Szamos – Vyčistenie koryta potoku Gortva
- Vybudovanie obecného rozhlasu časť Hajnáčka – železničná stanica
Mgr. Chovan – úprava priestoru spevnenej plochy pred kostolom
- Odstránenie starých betónových panelov a kameňov – priestoroch amfiteátra.

Poprocký – žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Imreczeová Gabriela
a Dionýz Pál
- Návrh VZN č. 5/2021 – poplatok v materskej škole
Uznesenie č. 64/2021
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 zo zasadnutia dňa 26.7.2021
5. Plnenie rozpočtu k 31.7.2021
6. Návrh VZN č. 3/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou
7. Návrh VZN č. 4/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou
8. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Hajnáčka
9. Rôzne návrhy na prerokovanie:
Ing. Szamos – Vyčistenie koryta potoku Gortva
– Vybudovanie Obecného rozhlasu časť Hajnáčka – železničná stanica
Mgr. Chovan – Úprava priestoru spevnenej plochy pred kostolom
– Odstránenie starých betónových panelov a kameňov – v priestore amfiteátra
Poprocký

– žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Imreczeová Gabriela
a Dionýz Pál
– Návrh VZN č.5/2021 – poplatok v materskej škole

10. Záver
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Hlasovanie:

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

Július Farkaš, Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 26.7.2021
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 26.7.2021.
Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.
Počas uvedeného bodu programu sa dostavil poslanec Július Farkaš.
Uznesenie č.65/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 26.7.2021

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021
K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu k 31.7.2021
Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.7.2021
Uznesenie č.66/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce k 31.7.2021
Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021
K bodu č. 6 Návrh VZN č. 3/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č.3/2021 o určení školského obvodu ZŠ
zriadenej obcou. Starosta uviedol, že ZŠ navštevujú hlavne žiaci z obce Hajnáčka,
zriaďovateľ nemá uzavreté žiadne zmluvy s inými obcami o povinnosti prijať žiakov z iných
obcí, nakoľko kapacitne nie je naša škola postačujúca, v prípade záujmu a kapacitných
možností sa záujemcovia študovať na našej škole príjmu po konzultácií s vedením školy.
Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
VZN č.3/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou
Hlasovanie:

Za:

6

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Peter Pál

Hajnáčka, 30.8.2021

Ivan Poprocký
starosta

K bodu č.7 Návrh VZN č. 4/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej obcou
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č.4/2021 o určení spádovej MŠ zriadenej
obcou. Starosta informoval, že MŠ navštevujú hlavne deti z obce Hajnáčka v prípade záujmu
a kapacitných možností po konzultácii s vedením ZŠ a MŠ sa príjmu aj iné deti z iných obcí.
Uznesenie č.68/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
VZN č.1/2021 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadené obcou
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021
K bodu č.8 Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Hajnáčka
A:
Starosta obce navrhuje na schválenie Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Hajnáčka v predloženej forme a v navrhovanej výške odmeny pre poslancov, štvrťročne
(kvartálne) vo výške 7 % jedného mesačného platu starostu obce bez navýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny. Odmena sa bude vyplácať poslancovi v súhrnnej sume 1x za tri
mesiace.
B:
Poslankyňa Ing. Szamos navrhuje zvýšenie odmeny pre poslancov na 10% štvrťročne, čo
odôvodnila, aby poslanci mali za každé zasadnutie v čistom zaplatené 50,- EUR, tak ako mali
poslanci zaplatené aj v predchádzajúcich volebných obdobiach za štyri zasadnutia ročne 200.EUR.

Uznesenie č.69/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
A./ schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Hajnáčka, podľa návrhu starostu obce.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021
B./neschvaľuje
zvýšenie odmeny pre poslancov OZ na 10% z hrubej mzdy starostu obce štvrťročne.
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa:

4

Július Farkaš, Tomáš Tóth, Alexander Szabó, Mgr.
Atila Chovan

Neprítomní:

1

Peter Pál

Hlasovanie:

Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos,

Hajnáčka, 30.8.2021

Ivan Poprocký
starosta

K bodu č. 9 Rôzne návrhy na prerokovanie:
Ing. Szamos – Vyčistenie koryto potoku Gortva, podať žiadosť na Správu povodia Slanej do
Rimavskej Soboty za účelom vyčistenia koryta potoka Gortva, nakoľko po
celej dĺžke obce je koryto zarastené a veľmi plytké.
– Vybudovanie Obecného rozhlasu časť Hajnáčka – železničná stanica
Nakoľko v miestnej časti železničná stanica nie zriadený miestny rozhlas
navrhuje vybudovať miestny rozhlas aj v tejto časti z dôvodu informovanosti
obyvateľov tejto časti obce.

Uznesenie č.70/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
vybudovať miestny rozhlas v časti železničná stanica Hajnáčka
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021
Mgr. Chovan – Úprava priestoru spevnenej časti pred kostolom.
Poslanec navrhuje upraviť a spevniť priestor pred kostolom kde sa nachádza
studňa a vyzdobený Vianočný strom, nakoľko korene tohto stromu nadvihli položenú
zámkovú dlažbu, čím sa tento priestor stal nebezpečným pre chodcov z dôvodu nerovného
terénu. Starosta navrhuje, ak sa bude riešiť pokládka jestvujúcej dlažby, aby sa zrealizovala aj
obnova jestvujúceho chodníka a priestor pred schodmi do kostola, odstránením liateho asfaltu
a pokládkou zámkovej dlažby. Na uvedené práce vyžiadať cenové ponuky od lokálnych
stavebných firiem. Materiál a stavebné práce by boli hradené z rozpočtu obce.
Uznesenie č.71/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
úpravu priestoru pred kostolom, priľahlého chodníka z finančných zdrojov z rozpočtu obce
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021

- Odstránenie starých betónových panelov – v amfiteátri.
Žiada zabezpečiť odstránenie starých betónových panelov v amfiteátri a odstránenie
stavebného kameniva, nakoľko je tam veľké riziko úrazu k čomu aj došlo na poslednej
spoločenskej udalosti a naďalej to ohrozuje sa tam hrajúcich sa detí.
Poprocký – žiadosť o odkúpenie pozemkov obce Imreczeová Gabriela a Dionýz Pál
1. Starosta obce informoval poslancov OZ, že bola predložená žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku pre Gabrielu Imreczeovú, bytom Hajnáčka č.326. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve
obce vedené na liste vlastníctva č. 1 parcelné číslo 873/10 C, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 600 m² priamym predajom. Zámer obce o predaj nehnuteľného majetku priamym
predajom bude zverejnený na webovej stránke obce. Uvedené pozemky sú určené na
výstavbu.
Uznesenie č.72/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
zverejnenie zámeru obce o predaj nehnuteľného majetku priamym predajom, vedené na LV
č.1 parcelné číslo 873/10 C zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 600 m2 na webovej
stránke obce
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021
2. Starosta obce informoval poslancov OZ, že bola predložená žiadosť o odkúpenie obecných
pozemkov pre Dionýz Pál, bytom Hajnáčka č.222. Ide o pozemky vo vlastníctve obce vedené
na Liste vlastníctva č.1, parcelné číslo 707/9 C KN. Žiadateľ predložil k svojej žiadosti
náčrtok kde sú uvedené rozmery požadovanej plochy:
A: dĺžka 25,11 m, šírka 2,47 m. vo výmere 79 m2 a po
B: dĺžka 9,25m.; 14,12m.; 6,90m.; šírka jedného konca 3,65m a druhého konca 0,59m vo
výmere 72 m2 zastavané plochy a nádvoria s osobitným zreteľom.

A:
Žiadateľ je majiteľom okrem rodinného domu a prístavieb pod ktorým sa čiastočne nachádza
pozemok, ktorý má vo vlastníctve obec vo výmere 79 m2 C KN 707/9. V minulosti výstavba
plechového oplotenia s betónovým základom, ktoré postavila obec bola zle zameraná a tak nie
je ani v záujme obce toto oplotenie búrať.
Poslanci OZ boli oboznámení s uvedeným skutkovým stavom a parcelou, ktorú má v záujme
riešiť p. Pál a uviesť skutkový stav do právneho stavu a vyriešiť vlastnícke práva.
Kupujúci znáša všetky náklady s vypracovaním geometrického plánu a náklady spojené
s vkladom do katastra nehnuteľností.
Zámer obce o predaj nehnuteľného majetku s osobitným zreteľom bude zverejnený na
webovej stránke obce po podaní novej žiadosti o odpredaj pozemku s vyhotoveným
geometrický plánom.
B:
Ďalej žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol zámer kúpy pozemku vo vlastníctve obce C KN
707/9 v časti vedľa bývalej predajne kŕmnych zmesí vo vlastníctve Júliusa Šuverta
a vydláždeným vchodom do dvora obecného úradu (priestor kotolne) na náčrtku uvedených
rozmeroch 25,11 m. x 3,00m, kde má zámer vybudovať prístupovú cestu do objektov, ktoré
vlastní za svojim rodinným domom, nakoľko pri svojej obchodnej činnosti má zámer využiť
tieto objekty ako sklad. Cestu by využil ako na príjazd pre vozidlá na zásobovanie.
Uznesenie č.73/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
A./ schvaľuje
zverejnenie zámeru obce o odpredaja obecného pozemku s osobitným zreteľom v zmysle § 9a
ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vedené na Liste vlastníctva č.1, parcelné číslo 707/9 C vo výmere 79m2 zastavané
plochy a nádvoria na webovej stránke obce
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Dionýz Pál

Neprítomní:

1

Peter Pál

Hlasovanie:

Hajnáčka, 30.8.2021
B./ neschvaľuje

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

Ivan Poprocký
starosta

zverejnenie zámeru obce o odpredaja obecného pozemku s osobitným zreteľom v zmysle § 9a
ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vedené na Liste vlastníctva č.1, parcelné číslo 707/9 C vo výmere 72 m2 zastavané
plochy a nádvoria na webovej stránke obce

Za:

0

Proti:

5

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

Zdržal sa:

1

Dionýz Pál

Neprítomní:

1

Peter Pál

Hlasovanie:

Ivan Poprocký
starosta

Hajnáčka, 30.8.2021

-Návrh VZN č.5/2021 – o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských
zariadeniach zriadené obcou
Starosta obce navrhuje na schválenie VZN č.5/2021 – o určení výšky príspevku v materskej
škole a v školských zariadeniach zriadené obcou, nakoľko nastala zmena vo výške dotácií
obedov zo strany štátu. Je potrebné uvedené zmeny previesť do platnej legislatívy obce t.j.
VZN.
Uznesenie č.74/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
VZN č.5/2021 – o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach
zriadené obcou
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Peter Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 30.8.2021

K bodu č.10 Záver

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Ivan Poprocký
starosta

Zapísala: Agnesa Szabóová

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

Overovatelia:
Mgr. Chovan Atila

Dionýz Pál

………………………

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

