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Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 18/2015-Z-4

V Hrhove, dňa 23.04.2015
ZÁPISNICA

napísaná v priebehu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 23.04.2015 v miestnosti
Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Kortvélyová Anita, Lengyel
Štefan, Smutná Beáta Mgr., Uveges Vojtech, Zsigrai
Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:
Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Tirolyová Marta

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 7 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. Körtvélyová Anita

2. Lengyel Štefan
P R O G R A M:

1. Úvod
2. Návrh programu zasadnutia a jeho schválenie
3. Návrh verejnej zbierky na údržbu cintorína
4. Úprava rozpočtu
5. Činnosť komisií
6. Príprava stretnutia s obyvateľmi v 05/2015
7. Rozprava plánu hospodárskeho a sociálneho programu
8. Výberové konanie na hlavného kontrolóra
9. Výberové konanie na údržbu obecných budov
10. Rôzne
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1.Úvod
Na úvod privítal starosta prítomných poslancov a predkladal návrh programu zasadnutia
Obecného zastupiteľstva.
2. Návrh programu
Následne poslanci odsúhlasili program zasadnutia jednohlasne, 7 za, (Csorba, Józsa,
Körtvélyová, Lengyel, Smutná, Üveges, Zsigrai), nezdržal sa nikto, nebol nikto proti.
3. Návrh dobrovoľnej zbierky
Po niekoľkoročných sťažnostiach obyvateľstva o zlý technický stav oplotenia okolo cintorína
a následné škody spáchané divým zverom, starosta predkladá OZ návrh na vyhlásenie
dobrovoľnej zbierky na údržbu cintorína, ktorá by pozostávala z výmeny oplotenia, opravy
strechy Domu smútku a ďalších drobných údržbárskych prác v areáli cintorína. Realizáciu
výmeny oplotenia prisľúbil Poľovnícky zväz, len materiál je potrebné zabezpečiť.
Navrhovaný termín: od 20.mája do 30.septembra 2015, navrhovaný zber finančných
príspevkov na Obecný úrad a novovytvorené konto v banke, ktoré bude zriadené dňom
platnosti zbierky.
Uznesenie OZ č. 01-23-04-15/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove v zmysle §9 ods.2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení
vyhlasuje Dobrovoľnú zbierku na údržbu cintorína, ktoré nadobudne platnosť 15 dní po
zverejnení.
Termín zverejnenia: 4. máj 2015
Hlasovanie, priebeh: 7 hlasov za (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Smutná, Üveges,
Zsigrai), nezdržal sa nikto, nebol nikto proti.
4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informáciu starostu o prijímaní 3 nových pracovníkov v rámci programu EFS-§54 ods. 1
písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
ÚPSVaR schválil pre našu obec 3 pracovníkov pre § 54 až 26.3.2015, výzvu sme zverejnili
27.3.2015 s ukončením termínu zaslania prihlášok do 30.3.2015 s tým, že komisie urobia
výber 31.3.2015, nástup nových pracovníkov 1.4.2015.
Výzva na obsadenie pracovného miesta:
 správca športového areálu,
 správca cintorína a
 pomocné práce v domácnosti.
Do výberu sa prihlásilo 14 ľudí, UPSVaR v Rožňave schválil 6 ľudí, ktorí vyhoveli
podmienkam.
Z týchto uchádzačov sa robil výber tajným hlasovaním za prítomnosti športovej, sociálnej a
stavebnej komisie s výsledkom:
 správca športového areálu: Zsolt Jenyo
 správca cintorína: Jozef Kinyik
 pomocné práce v domácnosti: Beáta Kardosová
Ich pracovný pomer podľa programu trvá do konca 09/2015, vyradia sa z evidencie
uchádzačov, a koncom prac. pomeru sa musia opäť prihlásiť. Výška príspevku: 95% CCP,
zvyšných 5% hradí obec.
5. Správa stavebnej komisie pri OZ v Hrhove
Stavebná komisia v plnom počte sa zišlo dňa 14.4.2015 z dôvodu posúdenia technického
stavu ústredného vykurovania na rozostavanej stavbe Kultúrno-spoločenského centra , a na
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základe podkladov a technického stavu skonštatovalo, že v navrhovanom stave zabudované
diely sú nefunkčné, napadnuté koróziou, doporučujú jednoznačne likvidáciu:
- kotle z dôvodu napadnutia koróziou do šrotu,
- potrubia použiť pre obec (plot cintorína a ostatné),
- výmenník použiť ako zdroj teplej vody v materskej škole.
Uznesenie OZ č. 02-23-04-15/OZ:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup stavebnej komisie o likvidácii časti ústredného
kúrenia v rozostavenej stavbe Kultúrno-spoločenského centra.
Hlasovanie: 7 za, (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Smutná, Üveges, Zsigrai), nezdržal
sa nikto, nebol nikto proti.
Príloha Zápisu stavebnej komisie je v prílohe tejto zápisnice.
6. Správa komisií OZ Hrhov
6.1. Kultúrna komisia
Zrealizované vydanie časopisu Új görgői tükör, ako pokračovanie niekdajšieho časopisu,
teraz už vo vydaní kultúrnej komisie, zatiaľ v počítačovej forme, ale uvažuje sa aj v tlačenej
forme, pre starších spoluobčanov.
Zrealizovali sa akcie: Fašiangové plesy, Výročné schôdze jednotlivých organizácií, Tvorivá
dielňa na Veľkú noc, položenie vencov a oslavy 15.marca (Csemadok)
V ďalšom kvartáli sa plánuje Ples (Materská škola), Nový most k vodopádu, Oslavy Bela IV.,
MDD, Hrhovský triatlon.
Poslankyňa za kult.komisiu Mgr.Beáta Smutná informovala ostatných o rozdelenie
schváleného transferu pre podporu kultúry:
Csemadok...700€,
JDS...700.-€ YMCA...700.-€ ZPCCH...100.-€ Ref.cirkev...400.-€
R.Kat.cirkev ...400.-€, ostáva v rezerve 500.-€ na deň obce alebo iné nepredvídané akcie
Prerozdelenie transferu sa uskutočnilo na spoločnej schôdzi za prítomnosti všetkých
uchádzačov.
6.2.Komisia športu
Rozbehlo sa jarné kolo vo futbale, aj pre dospelých aj pre dorast. Očakáva sa zlepšenie stavu
ihriska a údržba od novoprijatého správcu (výmena lavíc na sedenie), sledovanie spotreby
energií, kosenie trávy, atď.
Poslanec za šport. komisiu Štefan Lengyel informoval o rozdelení transferu medzi
uchádzačov o transfer z rozpočtu obce:
Futbalový klub...4000.-€
Stolnotenisový klub...podpora obecného auta pri doprave,
Taekwon-do klub...500.-€ po zaregistrácii
Prerozdelenie transferu sa uskutočnilo na spoločnej schôdzi za prítomnosti všetkých
uchádzačov.
6.3. Komisia sociálna
Prijímaním pracovníčky očakáva sa vytvorenie kontaktu s odkázanými staršími občanmi,
treba nastoliť dialóg s nimi, a formy výpomoci, vrátane nosenia stravy zo školskej jedálne.
6.4. Komisia vzdelávania
Usporiadali oslavy Dňa učiteľov, presne 28. marca 2015 v Klubovni v Materskej škole, za
prítomnosti 15 pedagógov, kultúrny program zabezpečovala YMCA Tensing.
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6.5. Komisia stavebná a ŽP
Najdôležitejšími akciami boli:
Spor Hrehová Adriana c/a Sluková Katarína, - strecha susedných domov, ktoré sme postúpili
na spoločný stavebný úrad, doriešené.
Posúdenie stavu ÚK v rozostavanej stavbe KSC Hrhov. K ďalšiemu postupu je treba privolať
nezávislého statika, aby posúdil naše možnosti. (neboli sme zvolení na búranie ale na
stavanie).
Ohľadom ŽP nás trápia čierne skládky a vývoz kontajnerov, ktoré nemajú krytie v rozpočte.
Žiada sa komplexný plán odpadového hospodárstva.
6.6. Komisia ekonomická
Komisia sa zišla 26.3.2015 a hodnotili sa nasledovné otázky:
stav VZN na úseku Majetku a hospodárenia s majetkom obce
miestne dane za prenajímané obecné budovy a priestory.
Dohodlo sa, že postupne sa budú riešiť, ako prvé- budova Pošty, vrátane dvora, Jednoty a
Kora pressa.
7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
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) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p.
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 -04510 1 187,00 €
na položku
630 – 08100 120 €
630 – 03200 960 €
630 – 08200 107 €
v celkovej sume
1 187 €
návrh na rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
zvýšenie príjmov v podpoložke rozpočtu
220 ...............................................646.- €
310 .............................................9 402.-€
v celkovej sume 10 048 €
zvýšenie výdavkov v podpoložke rozpočtu
610 -08100 2 280 €
620
797 €
630
57 €
610 -08400 2 280 €
620
797 €
630
57 €
610 -10200 2 280 €
620
797 €
630
57 €
v sume
9 402 €
Uvedené presuny vyplývajú z nepredvídaných nákladov na zabezpečenie požiarnej techniky,
zvýšenej spotreby vody v ŠA. Príjmy v 310 a následne výdavky v 610/620/630 vyplývajú z
prijímania 3 nových pracovníkov v rámci programu EFS-§54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004
Z. z.
Návrh predkladá: Ing. Ladislav Tankó, starosta obce
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Uznesenie č.: 03-23-04-15/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1.
Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Smutná, Üveges, Zsigrai), nezdržal
sa nikto, nebol nikto proti.
8. Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce, Marta Tirolyová oznámila, že 6 ročné funkčné obdobie pre výkon
hlavného kontrolóra obce vyprší 30. júna a bude potrebné vypísať výberové konanie na
obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce. OZ poveruje starostu obce o vypísanie
výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce na 23. júna 2015, s
nástupom do prac. pomeru 1. júla 2015. Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr 14 dní
pred voľbou, t.j. do 9. júna 2015. Pracovný úväzok pre hlavného kontrolóra 1,35 hod
týždenne.
Výberové konanie je treba zverejniť: 4. mája 2015.
Uznesenie OZ: č. 04-23-04-15/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove v zmysle §18a ods.8 písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z.
vyhlasuje Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Hrhov na 23. júna 2015, s
nástupom do práce od 1. júla 2015. Funkčné obdobie 6 rokov. Termín odovzdania prihlášok:
do 9. júna 2015.
9. Príprava stretnutia s obyvateľmi
Poslanci sa zhodli na termíne stretnutia s obyvateľmi, kde na verejnom stretnutí referujú o
činnosti obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome, dňa 22. mája 2015 o 18,00 hod. Každý
poslanec vo svojej komisii pripraví správu o činnosti komisie od jej založenia, ktoré
prednesie pred obecenstvom.
Obecné zastupiteľstvo ku stretnutiu s obyvateľmi sa ešte zvolá dňa 19.5.2015 o 18,00.
Na záver starosta poďakoval poslancom za aktívnu účasť.

...................................................
1. overovateľ

..........................................................
Starosta obce

............................................
2. overovateľ

