Zápisnica z X.
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obec Hajnáčka, konaného dňa 25.10. 2021
o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Ivan Poprocký - starosta
Poslanci: Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Attila Chovan, Július Farkaš,
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 9/2021
5. Plnenie rozpočtu za 9/2021
6. Predaj pozemku po zverejnení pre Dionýz Pál
7. Žiadosť ÚPSVaR o zriadenie autobusovej zastávky
8. Použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky
9. Zmeny rozpočtu
10.Rôzne návrhy na prerokovanie
- Žiadosť o zaradenie DHZO Hajnáčka do kategórie na rok 2022 – informácia
11. Záver
K bodu č.1 Otvorenie
Ivan Prorocký starosta obce otvoril zasadnutie OZ privítal všetkých prítomných. Prítomných je
6 poslancov OZ a zasadnutie je uznášania schopné. Poslanec Dionýz Pál nie je prítomný,
ospravedlnil sa.
K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa
Starosta určil zapisovateľa Agnesu Szabóovú, a overovateľov zápisnice Tomáš Tóth 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:
Poprocký Ivan - žiadosť o predaj obecného pozemku pre Zoltán Szelecz vypracovanie zámeru
Peter Pál – opraviť studňu v časti kolónia-sasbik
Tomáš Tóth - cestu k studni v časti kolónia-sasbik opraviť
- v starom cintoríne pokračovať vo výstavbe schodov

Ing. Zsuzsanna Szamos – usporiadanie dňa dôchodcov
Mgr. Attila Chovan – striežka nad sochu Hajnáčka
- bronzová socha Petőfi
Uznesenie č.81/2021
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 9/2021
5. Plnenie rozpočtu za 9/2021
6. Predaj pozemku po zverejnení pre Dionýz Pál
7. Žiadosť ÚPSVaR o zriadenie autobusovej zastávky
8. Použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky
9. Zmeny rozpočtu
10.Rôzne návrhy na prerokovanie
- Žiadosť o zaradenie DHZO Hajnáčka do kategórie na rok 2022 – informácia
- Ivan Poprocký - žiadosť o predaj obecného pozemku pre Zoltán Szelecz vypracovanie
Zámeru
- Peter Pál – opraviť studňu v časti kolónia-sasbik
- Tomáš Tóth - cestu k studni v časti kolónia-sasbik opraviť
- v starom cintoríne pokračovať vo výstavbe schodov
- Ing. Zsuzsanna Szamos – usporiadanie dňa dôchodcov
- Mgr. Attila Chovan – striežka nad sochu Hajnáčka
- bronzová socha Petőfi
11. Záver
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021

4. Kontrola plnenia uznesení 9/2021
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia dňa 27.9.2021.
Konštatoval, že uvedené uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie č.82/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 27.9.2021
Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
K bodu č. 5 Plnenie rozpočtu za 9/2021
Starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu obce k 30.9.2021.
Uznesenie č. 83/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce k 30.9.2021
Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
K bodu č.6 Predaj pozemku obce pre Dionýz Pál bytom Hajnáčka č.222 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe geometrického plánu č.4130458607/2021 úradne overené katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota pod
číslom G1 434/2021 zo dňa 17.9.2021 jedná sa o nehnuteľnosti podľa registra v C KN par. č.
707/11 o výmere 79 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovanej na LV č.1
a nehnuteľnosť par. č. 709/1 o výmere 236 m² druh pozemku: vodná plocha evidovanej na LV
č.1 v katastrálnom území Hajnáčka. Uvedené pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok záhrady, dvora a pod prístavbou k rodinnému dvoru žiadateľa.
Pre obec predmetné pozemky nie sú využiteľné. OZ určuje cenu 1,90 Eur za 1 m². Zámer
o odpredaj majetku obce bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke
obce Hajnáčka dňa 27.9.2021.
Uznesenie č.84/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
A./ konštatuje
zámer previesť nehnuteľný majetok obce Hajnáčka v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe Geometrického plánu
č. 41304586-07/2021 úradne overené katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská
Sobota pod číslom G1 434/2021 zo dňa 17.09.2021 nehnuteľnosť podľa registra v C KN,

par. č. 707/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovanej na LV
č. 1 podľa registra C KN, par. č. 707/9 o výmere 4232 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie
nachádzajúce sa v k. ú. Hajnáčka a nehnuteľnosť par. č. 709/1 o výmere 236 m2, druh
pozemku: vodná plocha evidovanej na LV č. 1 podľa registra E KN, par. č. 983/1 o výmere
3989 m2, druh pozemku: vodná plocha nachádzajúce sa v k. ú. Hajnáčka vo vlastníctve obce
Hajnáčka z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva pána Dionýza Pála, nar.
04.08.1983, bytom 980 33 Hajnáčka č. 222.
Zámer o odpredaj majetku bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej
stránke obce Hajnáčka dňa 27.09.2021
B./ schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer previesť majetok obce Hajnáčka spôsobom priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Predmetom prevodu budú nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hajnáčka, a to: na základe
Geometrického plánu č. 41304586-07/2021 úradne overené katastrálnym odborom Okresného
úradu Rimavská Sobota pod číslom G1 434/2021 dňa 17.09.2021 nehnuteľnosť podľa registra
v C KN, par. č. 707/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
evidovanej na LV č. 1 podľa registra C KN, par. č. 707/9 o výmere 4232 m2, druh zastavaná
plocha a nádvorie nachádzajúce sa v k. ú. Hajnáčka a nehnuteľnosť par. č. 709/1 o výmere
236 m2, druh pozemku: vodná plocha evidovanej na LV č. 1 podľa registra E KN, par. č. 983/1
o výmere 3989 m2, druh pozemku: vodná plocha nachádzajúce sa v k. ú. Hajnáčka vedenom
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade, katastrálneho odboru v Rimavskej Sobote do
bezpodielového vlastníctva žiadateľa Dionýza Pála, nar. 04.08.1983, bytom 980 33 Hajnáčka
č. 222 v pomere 1/1 za kúpnu cenu vo výške 1,90 Eur za 1 m² (slovom: jedno euro a
deväťdesiat eurocentov, t. j. za kúpnu cenu celkom vo výške 598,50 Eur (slovom:
päťstodevädesiatosem eur päťdesiat eurocentov) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v tom, že uvedené pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok záhrady, dvora a nehnuteľnosť pod prístavbou k rodinnému domu
žiadateľa.
Pre obec Hajnáčka sú predmetné pozemky nevyužiteľné.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce previesť – kúpnou zmluvou.
Ďalšie náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša nadobúdateľ.

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál,

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021

K bodu č.7 Žiadosť ÚPSVaR o zriadenie autobusovej zastávky
Starosta obce informoval, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota podali
žiadosť o vytvorenie autobusovej zastávky pred objektom s popisným číslom 38, kde od
01.12.2021 je naplánované sťahovanie vysunutého pracoviska v Gemerskom Jablonci.
K zriadeniu uvedenej zastávky je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, kde by bolo
možné zapracovať aj merač rýchlosti, nakoľko aj to podlieha povoľovaciemu procesu.
Z dôvodu dostupnosti uvedeného úradu pre klientov, obec podala žiadosť na Banskobystrický
samosprávny kraj odbor verejnej dopravy, aby autobusová linka Rimavská Sobota –
Gemerský Jablonec bola predlžená s koncovou zastávkou Hajnáčka Jednota a požiadala
o zapracovanie do nového grafikonu platného od 13.12.2021.
Uznesenie č.85/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
vytvorenie autobusovej zastávky pre domom č. 38
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
K bodu č.8 Použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky
Starosta obce navrhuje na schválenie použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky
obce. Jedná sa o nasledovné: osvetlenie amfiteátra, rekonštrukcia priestoru pred kostolom,
rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kultúrnom dome, výmena chladiaceho zariadenia
v dome smútku, socha Hajnáčka a v časti Železničná Stanica realizácia výstavby verejného
rozhlasu.
Uznesenie č.86/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vyššie uvedené

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
K bodu č.9 Zmeny rozpočtu
Starosta obce navrhuje pre poslancov OZ nasledovné zmeny rozpočtu:
Bežné príjmy:
KZ 41 položka 292012 z dobropisov zvýšenie v sume o 1 946,00 €
Kapitálové príjmy:
KZ 41 položka 233001 príjem z predaja pozemkov zvýšenie v sume o 2 500,00 €
Kapitálové výdavky:
KZ 46 odd. 01 položka 713005 špeciálne stroje prístroje a zariadenia v sume 5 568,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 717002 rekonštrukcia a modernizácia (priestor pred kostolom)
v sume 11 154,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 717002 rekonštrukcia a modernizácia (KD-sociálne zariadenia)
v sume 12 990,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 718004 rekonštrukcia prevádzkových strojov v sume 4 058.00 €
KZ 46 odd. 01 položka 719002 nákup umeleckých diel v sume 1 764,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 713004 nákup prevádzkových strojov v sume 2 800,00 €
Ďalej starosta informoval o zmenách rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu.
Uvedené zmeny vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce sú uložené v osobitnom
obale v kancelárií obecného úradu.
Uznesenie č.87/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
A./ schvaľuje
zmeny rozpočtu:
Bežné príjmy:
KZ 41 položka 292012 z dobropisov zvýšenie v sume o 1 946,00 €

Kapitálové príjmy:
KZ 41 položka 233001 príjem z predaja pozemkov zvýšenie v sume o 2 500,00 €
Kapitálové výdavky:
KZ 46 odd. 01 položka 713005 špeciálne stroje prístroje a zariadenia v sume 5 568,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 717002 rekonštrukcia a modernizácia (priestor pred kostolom)
v sume 11 154,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 717002 rekonštrukcia a modernizácia (KD-sociálne zariadenia)
v sume 12 990,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 718004 rekonštrukcia prevádzkových strojov v sume 4 058.00 €
KZ 46 odd. 01 položka 719002 nákup umeleckých diel v sume 1 764,00 €
KZ 46 odd. 01 položka 713004 nákup prevádzkových strojov v sume 2 800,00 €
B./berie na vedomie
zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostu obce
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
K bodu č.10 Rôzne návrhy na prerokovanie
- Žiadosť o zaradenie DHZO Hajnáčka do kategórie B na rok 2022 – informácia
Starosta obce informoval o podanej žiadosti o zaradenie DHZO Hajnáčka do kategórie B,
podľa ktorého obec má nárok na dotáciu v roku 2022. Suma je 3000 eur, ktoré je možné
použiť na predpísanú výstroj.
- Ivan Poprocký - žiadosť o predaj obecného pozemku pre Zoltán Szelecz vypracovanie
zámeru
Starosta obce navrhuje na základe predloženej žiadosti a vypracovaného geometrického
plánu zverejnenie zámeru obce o predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce hodného
osobitným zreteľom. Jedná sa o pozemky: LV č.1 zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo
872/4, 873/24, 873/25 a 873/26 v cene 1,90 € za 1 m2.

Uznesenie č.88/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
zverejnenie zámeru obce o predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021

- Peter Pál – opraviť studňu v časti kolónia-sasbik
Navrhuje opraviť vodovodný kohútik pri studni v časti kolónia-sasbik
- Tomáš Tóth - cestu k studni v časti kolónia-sasbik opraviť
- v starom cintoríne pokračovať vo výstavbe schodov
Navrhuje opraviť cestu k studni v časti kolónia-sasbik a v starom cintoríne pokračovať vo
výstavbe schodov.
Uznesenie č.89/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
berie na vedomie
opravu vodovodného kohútika pri studni v časti kolónia-sasbik a cestu k studni
Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
- Ing. Zsuzsanna Szamos – usporiadanie dňa dôchodcov
Navrhuje usporiadať deň dôchodcov. Starosta obce informoval, že pre dôchodcov ako aj
klientov v DPŽ budú pripravené malé balíky, ktoré dostane každý účastník stretnutia a klienti
v domove. Usporiadať by sa mohlo v mesiaci december, avšak všetko bude závisieť od
epidemickej situácie v okrese Rimavská Sobota, či na území SR. Uvedené výdavky budú
hradené z rozpočtu obce.

Uznesenie č.90/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
usporiadať deň dôchodcov v mesiaci december a výdavky budú hradené z rozpočtu obce
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta
Hajnáčka, 25.10.2021
- Mgr. Attila Chovan – striežka nad sochu Hajnáčka
- bronzová socha Petőfi
Navrhuje namontovať striežku nad sochu Hajnáčka z rozpočtu obce.
Nakoľko budúci rok bude pamätným rokom básnika Petőfiho, je možnosť získať dotáciu
z MR na bronzovú sochu uvedeného básnika. Obec by zabezpečila základy pre sochu.
Nakoľko historici zistili, že básnik navštívil kúpele na Šťavici by uvedená socha mohla tam
byť umiestnená. Na základe uvedených ako obec sme oprávnený žiadatelia o uvedené dielo.
Uznesenie č. 91/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke
schvaľuje
A./ montáž striežky nad sochu Hajnáčka z rozpočtu obce
B./ získanie dotácie z MR na bronzovú sochu Petőfiho
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Hlasovanie:

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

Dionýz Pál

Ivan Poprocký
starosta

Hajnáčka, 25.10.2021

K bodu č.11 Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Ivan Poprocký
starosta

Zapísala: Agnesa Szabóová

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

Overovatelia:

Tomáš Tóth

..……………………….

Július Farkaš

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

