Zápisnica z IX.
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka,
konaného dňa 27.9.2021 o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní: Ivan Poprocký - starosta
Poslanci: Mgr. Attila Chovan, Július Farkas, Dionýz Pál, Peter Pál, Ing.
Zsuzsanna Szamos
Ďalší prítomní: Agnesa Szabóová zapisovateľka
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení 8/2021
5. Plnenie rozpočtu 8/2021
6. Následná monitorovacia správa č. 5 – Zdravotné stredisko Hajnáčka
7. Rôzne návrhy na prerokovanie
8. Záver

K bodu č.1 Otvorenie
Ivan Prorocký starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných. Prítomných je
päť poslancov a zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný sú Tomáš Tóth a Alexander
Szabó, poslanec Szabó avizoval meškanie.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil zapisovateľa zápisnice Agnesu Szabóovú, a za overovateľov zápisnice Ing.
Zsuzsanna Szamos a Peter Pál
K bodu č.3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce informoval poslancov o programe zasadnutia OZ a následne žiada doplniť
program o nasledovné body:
1. Pál Peter – Kamera na meranie rýchlosti – Hajnáčka Šťavica, Hajnáčka-keskeny a časť
Kolónia
2. Pál Dionýz –Vyžiadať informáciu od SAD či je zastávka autobusu pri tunely pre všetky
autobusy
3. Poprocký Ivan – Priamy predaj pozemku obce pre Imreczeová Gabriela - žiadosť
Uznesenie č.75/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje

program zasadnutia OZ nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení 8/2021
Plnenie rozpočtu 8/2021
Následná monitorovacia správa č. 5 – Zdravotné stredisko Hajnáčka
Rôzne návrhy na prerokovanie:
A, Pál Peter – Kamera na meranie rýchlosti – Hajnáčka Šťavica, Hajnáčka-keskeny
a časť Kolónia
B. Pál Dionýz –Vyžiadať informáciu od SAD či je zastávka autobusu pri tunely pre
všetky autobusy
C. Poprocký Ivan – Priamy predaj pozemku obce pre Imreczeovú Gabrielu - žiadosť

8. Záver
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Hlasovanie:

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

Tomáš Tóth, Alexander Szabó

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 27.9.2021

K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení 8/2021
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 30.8.2021.
Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia. Počas uvedeného bodu sa dostavil
poslanec Szabó.
Uznesenie č.76/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 30.8.2021

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 27.9.2021
K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu 8/2021
Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.8.2021
Uznesenie č.77/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
informácie k plneniu rozpočtu obce k 31.8.2021

Hajnáčka, 27.9.2021

Ivan Poprocký
starosta

K bodu č. 6 Následná monitorovacia správa č. 5 – Zdravotné stredisko Hajnáčka
Starosta obce informoval poslancov, že v júni 2021 bola podaná posledná t. j. piata
Monitorovacia správa ku Zdravotnému stredisku Hajnáčka pre riadiaci orgán Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor hodnotenia a posudzovania projektov Bratislava.
Boli doručené všetky podklady k energetickému auditu, ako aj podklady od všetkých lekárov,
ktorí ordinujú v Zdravotnom stredisku Hajnáčka.
Aj napriek tomu, že počas monitorovacieho obdobia piatych rokov, príjemca dotácie (Obec
Hajnáčka) nesplnil všetky podmienky zmluvy t. j. neboli zazmluvnení šiesti lekári, Riadiaci
orgán Ministerstva zdravotníctva SR schválilo všetky monitorovacie správy.
K monitorovacím správam boli priložené doklady obce Hajnáčka o snahe zabezpečiť aj
šiesteho lekára. V predchádzajúcom období obec zaslala žiadosť o poskytnutie lekára do
zdravotného strediska v našej obci Banskobystrickému samosprávnemu kraju v B. Bystrici
ako aj na riaditeľstvo Všeobecnej nemocnice v Lučenci. V odpovediach od uvedených
inštitúcií boli zaslané negatívne stanoviská. Obec sa snažila zabezpečiť všetky v zmluve
podpísané a dohodnuté podmienky, aby Riadiaci orgán neuložil obci za nedodržanie zmluvy
korekciu, ktorú môžu stanoviť až do výšky 20% poskytnutej dotácie, to by znamenalo
vrátenie finančných prostriedkov aj niekoľko desiatok tisíc eur
Schválením poslednej Monitorovacej správy, Riadiacim orgánom MZ SR sa obec Hajnáčka
stáva okrem iného aj plnohodnotným prenajímateľom zdravotného strediska a jej častí, bez
povinnosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Riadiaceho orgánu MZ SR o budúcom
zámere obce.
Uznesenie č.78/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
informáciu starostu obce ohľadne monitorovacej správy č.5

Hajnáčka, 27.9.2021

Ivan Poprocký
starosta

K bodu č.7 Rôzne návrhy na prerokovanie
A. Pál Peter – Kamera na meranie rýchlosti – Hajnáčka Šťavica, Hajnáčka-keskeny
a časť Kolónia.
Navrhuje zakúpiť kameru na meranie rýchlosti na tieto uvedené časti, nakoľko v minulosti tu
došlo viacerým nehodám a obyvatelia bývajúci v týchto častiach sa dlhšiu dobu sťažujú na
neohľaduplných vodičov, ktorí bezohľadnou jazdou ohrozujú chodcov pohybujúcich sa na
vozovke. Poslanec Július Farkaš uviedol, že uvedený prístroj, ktorý má záujem poslanec Pál
Peter umiestniť v troch častiach našej obce je v cenovej relácii 2 500 eur/kus. Starosta navrhol,
aby sa postupne budovali takéto merače rýchlosti nakoľko je to finančne náročné. Po dohode
poslancov bude namontované zariadenie v časti obce Hajnáčka v smere od časti Šťavica od
centra obce.
Uznesenie č.79/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Ing. Zsuzsanna Szamos

Neprítomní:

1

Tomáš Tóth,

Hlasovanie:

Hajnáčka, 27.9.2021

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

Ivan Poprocký
starosta

B. Pál Dionýz –Vyžiadať informáciu od SAD či je zastávka autobusu pri tunely pre všetky
autobusy.
Poslanec Pál Dionýz požiadal starostu obce, aby vyžiadal informáciu od SAD či je zastávka
autobusu pri tunely smerom od železničnej stanice pre všetky autobusy, nakoľko bola
sťažnosť od obyvateľky obce, že jej autobus na uvedenej zastávke nezastavil, resp. nech sa tam
osadí tabuľa, ktorá označuje miesto kde je zastávka pre autobusy, nakoľko je iba na náprotivnej
strane zastávky.
Starosta uviedol, že sa bude informovať na SAD R. Sobota.
C. Poprocký Ivan – Priamy predaj pozemku obce pre Imreczeovú Gabrielu nar. 21.8.1976,
bytom Hajnáčka č.326
Starosta obce navrhuje na schválenie pre poslancov OZ priamy predaj pozemku obce na
základe zverejneného návrhu. Jedná sa o pozemok parc. č.873/10 C zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 600 m2 , v k. ú. Hajnáčka, zapísaný na LV č. 1 na katastrálnom
odbore Okresného úradu Rimavská Sobota, v cene 1,90 € za m2 v celkovej sume 1 140,00 €.
Kupujúca znáša všetky náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.

Uznesenie č.80/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
priamy predaj pozemku obce pre Imreczeovú Gabrielu nar. 21.8.1976, bytom Hajnáčka č.326
zapísaný na LV č.1 parcelné číslo 873/10 C zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2
v k. ú. Hajnáčka vedené na katastrálnom odbore Okresného úradu Rimavská Sobota v cene
1,90 € za m2 v celkovej sume 1 140,00 €.
Kupujúca znáša všetky náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

Hajnáčka, 27.9.2021

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

Tomáš Tóth,

Ivan Poprocký
starosta

K bodu č 8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ

Ivan Poprocký
starosta

Zapisovateľ:
Agnesa Szabóová

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

Overovatelia:
Ing. Zsuzsanna Szamos

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

Peter Pál

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

