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Starosta privítal poslancov a predložil na schválenie program OZ.  

Doplnil program o nasledovné body: 

Schválenie dokumentu:  Rokovací poriadok komisie pre ochranu verejného záujmu 

                                            Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Hrhov 

Poslanci priamym hlasovaním odsúhlasili program OZ  aj s doplnením. 

Uznesenie č. 01-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nasledovné dokumenty: 

1. VZN KSK č.9/2014  zo dňa 18.12.2014 

2. Informáciu o zmene stavebného zákona č. spisu: 22/2015 zo dňa 13.1.2015 

3. Informáciu poslancov- predsedov komisií o ustanovujúcich schôdzach jednotlivých komisií 

Uznesenie č. 02-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo s počtom hlasov 7 za, poveruje starostu obce podpísaním Dodatku ku zmluve 

RWE o združenej dodávke plynu 

Uznesenie č. 03-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo vypočulo správu predsedu Komisie stavebnej a ŽP, p. Csorbu o stave 

vyšetrenia sťažnosti p. Slukovej. Komisia na tvare miesta prijalo rozhodnutie postúpiť prípad na ďalšie 

šetrenie na spoločný stavebný úrad v Rožňave. Po zhotovení zápisu z výjazdu odovzdá zápis na 

spoločný stavebný úrad starosta obce. 

Uznesenie č. 04-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo s počtom hlasov 7 za schvaľuje nájomnú zmluvu s COOP Jednota Revúca o 

prenájme nebytových priestorov, s doplnením o riešení oprávnených sťažností obyvateľov. 

Uznesenie č. 05-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo svoje rozhodnutie o zrieknutí sa odmeňovania poslancov z 

dôvodu nevykonateľnosti uznesenia. Funkcia poslanca OZ je pracovný pomer, pre ktorý je potrebné 

poslancov nahlásiť do poisťovne, a tiež ušetrené finančné prostriedky nie je možné použiť na iné 

účely. Z týchto dôvodov budú poslanci odmeňovaní v zmysle platného VZN. 

Uznesenie č. 06-28-01-15/OZ 

Prehodnotenie stavu ističov na obecných budovách: Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi 

skontaktovať Imricha Adama (revízneho elektrikára) o posúdenie zmien vo veľkosti ističov. 

Uznesenie č. 07-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo s počtom hlasov 7 za, schvaľuje VZN o trhovom poriadku a podmienkach 

predaja výrobkov... 
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Uznesenie č. 08-28-01-15/OZ 

Inventarizácia majetku - starosta navrhuje mimoriadnu inventarizáciu majetku, podľa skutočností. Z 

dôvodu, že poslanci majú pracovný pomer, navrhuje inventarizáciu urobiť pracovníčkou na 

absolventskej praxi a UoZ (32 s kval. inž.), počas 1.polroku 2015. 

Uznesenie č. 09-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo  doporučuje starostovi objednať spracovanie Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja 2015-2024. 

Uznesenie č. 10-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo s počtom hlasov 7 za schvaľuje Rokovací poriadok komisie pre ochranu 

verejného záujmu, ktorý bol vyvesený na Úradnej tabuli od 12.1.2015. 

Uznesenie č. 11-28-01-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo s počtom hlasov 7 za schvaľuje Rokovací poriadok komisií Obecného 

zastupiteľstva obce Hrhov, ktorý bol vyvesený na Úradnej tabuli od 12.1.2015. 

     Nakoľko pri prenajímaní obecných budov je potrebné mať spracovaný Energetický certifikát 

prenajímaných priestorov, starosta navrhuje dať okamžite spracovať energetický certifikát na 

prevádzkovú budovu obce Hrhov č.361, parc. č. KN-C 700/1, katastr. územie Hrhov, zapísanej na LV 

č.1137. 

 

Na záver starosta poďakoval za účasť poslancom, vyzval poslancov, aby pokračovali práci vo vlastných 

komisiách. Rozpočet obce nemôže viazať na nepripravené podklady nových komisií, preto sa 

navrhuje podľa predbežne navrhnutého v minulom volebnom období, v roku 2015 sa bude 

hospodáriť s týmto, prípadne upraveným rozpočtom. Na ďalší rok 2016 sa začína pripravovať 

programový rozpočet v septembri t.r., aby mohol byť prekonzultovaný v komisiách aj v širokej 

verejnosti obce. 

 

 

 

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

1. Overovateľ       2. Overovateľ 
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Starosta obce 


