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   Obec Hrhov 
 

Počet príloh : ... 

Číslo 18/2015-Z-8        V Hrhove, dňa  28..07.2015  

 

Z Á P I S N I C A 

 

napísaná v priebehu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 28.07.2015 o 19.00 hod.  

v miestnosti Obecného úradu. 

 

P r í t o m n í: 
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Üveges 

Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Ospravedlnení poslanci:  Csorba Jozef, Smutná Beáta, Mgr.   

  

Neospravedlnení poslanci:   

Ostatní prítomní: Alžbeta Danková – riaditeľka MŠ, Ladislav Bartók, 

novozvolený hlavný kontrolór obce, Zoltán Fakas 
  

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci Obecného 

zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Z celkového počtu 7 poslancov obecného 

zastupiteľstva  je prítomných 5 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je 

v zmysle § 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné. 

 

 

 

 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

 

1. Üveges Vojtech       2. Zsigrai Tomáš, MSc. 

 

 

 

 

P R O G R A M: 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

3. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrhov o prevádzke 

predškolského zariadenia pre školský rok 2015/2016 

4. Schválenie krízového štábu a štábu CO obce 

5. Schválenie interného dokumentu: Skladovanie a ošetrovanie materiálu CO 

6. Úprava rozpočtu obce  

7. Schválenie použitia rezervného fondu na vlastný podiel projektu Stratený vodopád 

8. Schválenie fin. čiastky projektu do  Envirofondu: Likvidácia čiernej skládky  

9. Správa o činnosti komisií OZ, resp. návrh na sfunkčnenie 

10. Prejednanie programu a chodu Dňa obce Hrhov 

11. Rôzne 
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1. Na úvod starosta privítal prítomných poslancov aj hostí a prečítal návrh programu OZ. 

Zasadnutia sa zúčastnila Alžbeta Danková, riaditeľka MŠ kvôli rozprave a schváleniu VZN 

na predškolské zariadenie na rok 2015/16. Starosta dal odsúhlasiť program zasadnutia: 5 

hlasov „za“ (Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš, 

MSc.), zdržali sa : 0, proti:  0. 

 

2. Vzhľadom na prítomného hosťa sa najprv prejednal návrh „VZN o prevádzke 

predškolského zariadenia v Hrhove na rok 2015/2016“. Riaditeľka MŠ v príhovore tlmočila 

rozhodnutie školskej rady zo dňa 21.7.2015, podľa ktorého MŠ v budúcom školskom roku 

ostáva jednotriednou, s max. počtom detí 21 +3 výnimky, podľa zákona č.245/2008 Z.z. 

(Školský zákon).  

V šk. roku 2012/2013 boli prijaté aj  deti mladšie ako 3 roky. V tomto období bolo vytvorené 

aj pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca s polovičným pracovným úväzkom.  

OZ rozhodlo, že do MŠ sa budú v šk. roku 2015/2016 prijímať len deti, ktoré ku dňu 

01.09.2015 dovŕšia vek 3 roky.  Deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky počas školského roka, budú 

prijaté priebežne len v prípade, ak sa uvoľní miesto. V počte detí sa bude prihliadať na 

dodržanie stanoveného limitu prijatých detí podľa zákona 245/2008 Z. Z. školský zákon.  OZ 

takto rozhodlo po zvážení, že otvorenie druhej triedy MŠ by vyžadovalo dodatočné finančné 

prostriedky, ktoré nie sú zahrnuté do rozpočtu. Okrem iného mladšie deti by bránili 

v sústavnej príprave detí, ktoré plnia povinnú predškolskú dochádzku.  

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca: Výšku príspevku za 

pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou v zmysle zákona č. 245/2008, § 28, ods. 5, určuje 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

Uznesenie č. 01-28-07-15/OZ 

Výška príspevku za pobyt v MŠ na školský rok 2015/16 sa zvýšil zo súčasných 5 eur na 7 eur 

za 1 dieťa/mesiac. 

Hlasovanie: 5 hlasov „za“  (Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, 

Zsigrai Tomáš, MSc), zdržali sa : 0, proti:  0. 

Uznesenie č. 02-28-07-15/OZ 

OZ schválil Návrh VZN č. 2/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Hrhov pre 

školský rok 2015/16. 

Hlasovanie: 

5 hlasov „za“ (Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš, MSc), zdržali sa : 0, proti:  0. 

 

 

3. Uznesenie č. 03-28-07-15/OZ 

OZ v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciach 

mimo času vojny a vojnového stavu schvaľuje Krízový štáb obce v nasledovnom zložení: 

Jozef Csorba, Katarína Vaňová, Alžbeta Danková, Vojtech Kardos, MUDr. Zoltán Németh, 

Mgr. Renáta Porubánová, Mgr. Beáta Smutná, Anita Körtvélyová, MSc. Tomáš Zsigrai, 

Vojtech Üveges, Juraj Józsa a Štefan Lengyel. 

V štábe CO okrem vyššie uvedených bol naviac  poverený obsluhou skladu CO Ing. Krisztián 

Zeman. 

Hlasovanie: 

5 hlasov „za“ (Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš, MSc), zdržali sa : 0, proti:  0. 
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4. Vo vyhláške MV SR č. 414/2004 Z.z. sú uvedené zásady pre skladovanie, použitie, 

ošetrovanie a označenie materiálu v sklade civilnej ochrany. Starosta spracoval dokument na 

podmienky obce Hrhov, ktorý predložil na pripomienkovanie OZ. OZ schvaľuje uznesením 

č. 04-28-07-15/OZ interný dokument: Skladovanie a ošetrovanie materiálu CO pre obec 

Hrhov. 

Hlasovanie: 

5 hlasov „za“  (Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš, MSc), zdržali sa : 0, proti:  0. 

 

5. Obec získala finančné prostriedky na realizáciu projektu s  názvom „Nádej pre 

stratený vodopád“ od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Získané finančné prostriedky už nabehli 

na účet obce. Vlastný podiel obce je vo výške 1 100,- eur, s čím rozpočet nepočítal. 

Uznesenie č. 05-28-07-15/OZ 

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu obce na krytie vlastného podielu v projekte „Nádej 

pre stratený vodopád“ vo výške 1 100,- eur. 

 

6. Obec v zastúpení starostu podal v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia 

projekt na likvidáciu čiernej skládky v obci (lokalita Akácos), v ktorom z fondov EU sa 

zlikvidujú čierne skládky na území Slovenska. Obec sa uchádza o max. výšku 100 000.- eur.  

V prípade úspešnosti projektu pokrytie vlastného 5% podielu bude zabezpečené z úveru (cca 

začiatkom augusta 2015). 

Uznesenie č. 06-28-07-15/OZ 

OZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 5 000.- eur na vlastný podiel v projekte „ Likvidácia 

čiernej skládky v Hrhove „ v Prima banke Slovensko a.s., a poveruje starostu s vybavením 

úveru. 

 

7.  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na 

základe ods. 2 písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

predkladám obecnému zastupiteľstvu Návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky, a to: 

z položky rozpočtu 630 cesty na položku 620, 630, 710 v celkovej sume 6000.- eur. 

Uvedené presuny sú potrebné na dodatočné, neplánované opravy ZŠ, MŠ, spracovaním štúdií 

a projektov a prijatím zamestnancov podľa § 54 zákona 4/2004. 

Návrh predkladá: Ing. Ladislav Tankó,  starosta obce 

 

Uznesenie č.  07-28-07-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2015. 

 

Uznesenie č. 08-28-07-15/OZ: 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení novely č. 334/2007 Z.z. obecné 

zastupiteľstvo jednohlasne počtom prítomných poslancov poveruje starostu obce vykonávať 

zmeny rozpočtu obce do výšky 2000.- eur v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto 

rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov 

a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu. 

 

8. Starosta informoval poslancov o podpísaní zmluvy s advokátkou  JUDr. Martinou 

Vnenčákovou  na dobu určitú od 1.8.2015 do 31.12.2015, ktorá bude zastupovať obec 



 

 

4 

v právnych sporoch a riešeniach, ktoré sú pre nedostatok dôkazových materiálov doposiaľ 

neriešiteľné. 

 

9. Starosta informoval poslancov o priebehu prác v letnom bloku opráv na ZŠ a MŠ: 

V ZŠ sa bude meniť PVC podlaha v 2 vyučovacích triedach. Práce musia byť realizované 

v mesiaci august 2015. Ďalej sa bude meniť vložka v komíne, ktorá je podľa kominára 

opotrebovaná a je po životnosti. 

V MŠ: sa bude meniť PVC podlaha v triede pre deti (herňa a prezliekáreň ). Je navrhnutý typ 

a spôsob montáže gumolitu. Práce sa musia realizovať v 08/2015. 

Maľovanie miestností v MŠ budú prevedené podľa potreby, niekde je nutné len poopraviť 

praskliny. 

 

10. Činnosť komisií: Činnosť komisií vzhľadom na neprítomnosť poslancov sa bude 

hodnotiť na nasledujúcej schôdzi. 

 

11. Prejednanie programu a chodu Dňa obce Hrhov 

Bude sa konať dňa 22. augusta na Hlavnom námestí obce, a cieľom bude informovať 

obyvateľov o dianí v minulom roku, od augusta 2014 dodnes. Vystupovať budú z družobných 

obcí Monoku a Bódvaszilas, a prihlásili sa ochotníci z Háje. Na konci Dňa obce bude tanečná 

zábava na námestí. Realizácia podujatia sa uskutoční minimalizovanými výdavkami. 

 

Na záver sa poďakoval poslancom za aktívnu účasť a uzavrel rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Overovateľ        2. Overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Starosta obce 

 

 

    

 


