Obec Hrhov
Počet príloh :
Číslo 18/2015-Z-12

V Hrhove, dňa 29.10.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.10.2015 v miestnosti
Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel
Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai
Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:
Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:
Ďalší prítomní:

Bartók Ladislav Ing., - hlavný kontrolór
podľa prezenčnej listiny

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:
2. Józsa Juraj

1. Csorba Jozef

P R O G R A M:
1. Odsúhlasenie zmluvy na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce
2. Odsúhlasenie VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území
obce
3. VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a verejného poriadku na území obce
4. Prejednanie a odsúhlasenie dodatku k VZN č. 3/2009 o podmienkach podnikania
a pravidlách času predaja v obchode a v prevádzkach služieb na území obce Hrhov
5. Návrh finančnej komisie o nápravách určovania a vyberania miestnych daní
a miestnych poplatkov
6. Rôzne
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Na úvod privítal starosta poslancov, hlavného kontrolóra a všetkých hostí. Prečítal návrh
programu OZ a požiadal o doplnenie programu. Poslanec Józsa má doplňujúcu informáciu
v rámci činnosti sociálnej komisie.
P. Zsebiková požiadala o vysvetlenie v súvislosti s vypovedaním nájomných zmlúv na
nebytové priestory.
P. Klinko chce podať doplňujúce informácie zastupiteľstvu a prítomným v súvislosti
s rybníkom.
Starosta navrhol zaradiť do programu ďalšie body:
a., Doplnok č.1 Zmena rozpočtu č.9/2015
b., Doplnok č.2 Odsúhlasenie občanov do požiarneho štatútu
c., Predlženie dobrovoľnej zbierky na pohrebisko
Hlasovanie o doplnení programu: 6x za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Mgr. Smutná,
MSc. Zsigrai)
nezdržal sa nikto, nikto nebol proti (Körtvélyová v tom čase neprítomná)
BOD 1.
Vzhľadom na prítomnosť hostí, navrhol starosta prioritne jednať o Návrhu finančnej komisie
bod č.5 navrhnutého programu.
Poslanec Zsigrai (predseda komisie) odovzdal Zápisnicu z 3.zasadnutia finančnej
komisie(príloha k tejto zápisnici). V bode 3 tejto zápisnice, v súvislosti s prenájmom
nebytových priestorov pre COOP Jednota Revúca, Ovo-Zelo Valéria Zsebiková, Dóra-mix
Dorota Csehová a Kora presso, komisia skonštatovala, že výška nájomného za nebytové
priestory je poddimenzovaná. Finančná komisia z uvedeného dôvodu, navrhuje upraviť výšku
nájomného nasledovne:
COOP Jednota
12EUR/ m2/rok
Ovo-Zelo Valéria Zsebiková
8 EUR/m2/rok
Dóra-mix Dorota Csehová
8 EUR/m2/rok
Kora presso
7 EUR/m2/rok
Uvedená výška nájomného sa týka prenájmu plôch a nepokrýva prevádzkové náklady. Predajňa
COOP Jednota a Kora presso si platili energiu (elektrika, voda, plyn) samostatne na základe
samostatných meračov. V prenajatých priestoroch Obecného úradu nie je možné samostatné
meranie energií. Vzhľadom k tomu sa energia rozpočítava proporcionálne k prenajímanej
ploche a to rozpočítaním z celkových nákladov energií pre celú budovu.
Starosta skonštatoval, že k vypovedaniu nájomných zmlúv došlo na základe konzultácii
s advokátom. Dôvodom boli formálne a právne nezrovnalosti existujúcich nájomných zmlúv.
Po odstránení nezrovnalostí a úprave výšky nájomného, budú vyhotovené dodatky zmlúv, ktoré
sa prerokujú osobitne v mesiaci november.
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Uznesenie č. 01-29-10-2015/OZ
OZ schvaľuje zvýšenie výšky nájmu za pre nebytové priestory obecných budov nasledovne:
Plochy v budove Obecného úradu: .................8 EUR/m2/rok
Plochy pre Kora presso....................................7 EUR/m2/rok
Hlasovanie: 4 za (Csorba, Józsa, Lengyel, MSc. Zsigrai)
2 sa zdržali (Mgr. Smutná, Üveges)
Poslankyňa Körtvélyová ešte neprítomná.
Uznesenie č. 02-29-10-15/OZ
OZ zvyšuje nájom pre COOP Jednotu Revúca pre prevádzkareň v Hrhove, č. 361 na
12 EUR/m2/rok.
Hlasovanie: za 3 (MSc. Zsigrai, Mgr. Smutná, Csorba)
Zdržali sa 4 (Lengyel, Üveges, Józsa, Körtvélyová)
Starosta skonštatoval, že návrh finančnej komisie na prenájom nebytových priestorov pre
COOP Jednotu Revúca nebol schválený, nakoľko nedostal podporu od OZ.
BOD 2
Návrh VZN o zákaze niektorých hazardných hier na území obce
Návrh VZN predkladá starosta obce a navrhuje v ňom zákaz prevádzkovania výherných
hracích automatov podľa §3 ods.2 písm. b.,(hazardné hry v kasínach), písm. d.,(výherné
prístroje) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Hlasovanie: za : 0
zdržali sa: 4 ( Mgr. Smutná, Józsa, Csorba, Üveges)
proti: 3 (Lengyel, MSc. Zsigrai, Körtvélyová)
Uznesenie č.: 03-29-10-15/OZ
OZ v Hrhove sa uznieslo, že hazardné hry v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. nebudú na území
obce Hrhov zakázané.
BOD 3
VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a verejného poriadku
Za účelom dodržania všeobecnej čistoty a verejného poriadku predkladá starosta OZ návrh
VZN.
Hlasovanie: za 7 (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Mgr. Smutná, Üveges, MSc. Zsigrai)
Uznesenie č.: 04-29-10-15/OZ
OZ v Hrhove schvaľuje návrh VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a verejného poriadku na
území obce, s platnosťou od 1.12.2015 a odporúča starostovi informovať obyvateľov v mieste
obvyklým spôsobom.
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BOD 4.
Prerokovanie a odsúhlasenie dodatku k VZN č. 3/2009 o podmienkach podnikania
a pravidlách predaja v obchode a v prevádzkach služieb na území obce.
Za účelom riešenia problému s neskorým zatváraním prevádzkarní a rušením nočného kľudu,
predkladá starosta obce Dodatok č.1 k VZN 3/2009, v ktorom sa rozlišuje všeobecná
prevádzková doba (do 22,00 hod) od prevádzkovej doby v nočnom čase (po 22,00 hod.).
K uvedenému dodatku prišla jedna občianska pripomienka od susedov prevádzkarne Victory
bar, kde v bode B.2 žiadajú doplniť oznámenie prevádzkovateľa so súhlasným stanoviskom
okolitých obytných objektov v okruhu 50 m od vonkajších obrysov objektu, a to na
prevádzkovú dobu v nočnom čase. O túto pripomienku sa uvedený návrh Dodatku doplní,
vyvesí sa opäť a hlasovať sa bude na novembrovej schôdzi OZ.
BOD 5.
OZ prerokovalo návrh finančnej komisie s ohľadom úprav VZN č.5/2009 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Komisia navrhla zvýšené sadzby daní, okrem poplatkov za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, kde nedošlo k zhode.
Po spracovaní návrhu poplatkov za KO a DSO bude OZ predložený komplexný návrh Dodatok
č.2 k VZN 5/2009 tak, aby účinnosť VZN bola od 1.1.2016.
BOD 6.
Schválenie zmluvy na priamy prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce.
Na zasadnutí OZ dňa 20.10.2015 sa rozhodlo, že vo výberovom konaní na prenájom
poľnohospodárskych pozemkov bol úspešný so svojou ponukou SHR Otto Hanesz, ktorý bol
o úspešnosti svojej ponuky informovaný, a vyhotovila sa zmluva o prenájme, ktorá má byť
podpísaná ešte v októbri s platnosťou od 1. novembra 2015.
Hlasovanie: 6 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Mgr. Smutná, Üveges, MSc.Zsigrai)
zdržal sa 1 (Körtvélyová)
BOD 7

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe § 14 ods. 2 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. starosta obce Hrhov predkladá návrh na
rozpočtové opatrenie:
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to v celkovej sume 1 300 € EUR

zvýšenie príjmov

na položke 210 ........ v sume .......................... 744 EUR
na položke 220 ........ v sume .......................... 556 EUR
zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu v sume 01.1.1.630 v sume ............800 EUR
06.2.0.630 v sume ............140 EUR
09.1.1.630 v sume ............360 EUR
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 9/2015
zvýšenie príjmov na položke 210 a 220 rozpočtu v celkovej sume 1 300 EUR
zvýšenie výdavkov v položkách 630 rozpočtu v sume 1 300 EUR.
Uznesenie č. 05-29-10-15/OZ
OZ v Hrhove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9 podľa predkladaného návrhu starostu.
Hlasovanie: za 7 (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Mgr. Smutná, Üveges, MSc. Zsigrai)

BOD 8.
Schválenie obyvateľov do kontrolnej skupiny obce
Na požiadanie požiarneho technika Ing. Lisáka, je potrebné menovať obyvateľov do kontrolnej
skupiny obce: veliteľ, strojník, kontrolné skupiny (1 skupina min. 2 ľudí )
Starosta navrhuje na jednotlivé pozície nasledovných obyvateľov:
Veliteľ: Vojtech Kardos, strojník: Ľudovít Kardos, kontrolné skupiny: Ľudovít Oláh, Patrik
Oláh, Karol Lacko a Ľudovít Kardos.
Zdôvodnenie: P. Vojtech Kardos zastáva funkciu veliteľa DHZ Hrhov. V DHZ je strojníkom
na požiarnu techniku Ľudovít Kardos, a 4 ľudia absolvovali v roku 2015 základný kurz
požiarnej ochrany v Plešivci. Starosta obce ich navrhuje menovať do kontrolných skupín.
Po odsúhlasení OZ bude požiarným technikom, Ing. Lisákom pre týchto ľudí vystavený
menovací dekrét.
Uznesenie č. 06 – 29 – 10 – 15/OZ
OZ schvaľuje nasledovných obyvateľov do kontrolných skupín obce:
Veliteľ: Vojtech Kardos, strojník: Ľudovít Kardos,
Kontrolné skupiny: Ľudovít Oláh, Patrik Oláh, Karol Lacko a Ľudovít Kardos (dobrovoľní
hasiči).
Hlasovanie: za 7 (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Mgr.Smutná, Üveges, MSc.Zsigrai)
BOD 9.
Predĺženie termínu ukončenia dobrovoľnej zbierky na cintorín
Z dôvodu oneskorených finančných tokov na samostatný účet, založený na dobrovoľnú zbierku
zameranú na vyzbieranie finančných prostriedkov za účelom opravy oplotenia pohrebiska
navrhuje starosta obce predĺžiť termín ukončenia dobrovoľnej zbierky. Predĺženie termínu
navrhol do ukončenia realizácie celého plotu. Vzhľadom k tomu, že prichádza zimné obdobie,
počas ktorého budú práce prerušené, stanovil predbežný termín ukončenia do 16. apríla 2016.
Uznesenie č.: 07-29-10-2015/OZ
OZ v Hrhove schvaľuje predĺženie termínu ukončenia dobrovoľnej zbierky až do ukončenia
opravy plotu.
Hlasovanie za: 7 (Csorba, Józsa, Körtvélyová, Lengyel, Mgr. Smutná, Üveges, MSc. Zsigrai)
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BOD 10
Pán Klinko informoval prítomných o priebehu navrátenia vlastníckych práv pre majiteľov
pozemkov na území rybníkov. Ide o viacročné úsilie súčasných majiteľov a pôvodných
vlastníkov o naprávanie pôvodného majetku. Upozornil prítomných, aby aj ostatných majiteľov
informovali o tom, že terajší majitelia sa snažia odkúpiť majetok od pôvodných vlastníkov a to
s okamžitým finančným vyrovnaním. Narúša sa tým viacročné spoločné úsilie o nápravu
krivdy spáchanej na pôvodných vlastníkoch.
BOD 11
Poslanec Józsa vo svojom príhovore tlmočil požiadavky kuchárok v zariadení školského
stravovania na zakúpenie novej dosky na miesenie a na realizáciu pripojenia počítača k
internetu v kancelárii. Ďalej vyzdvihol potrebu zakúpenia kuchynského robota pre uľahčenie
prác kuchárok. Kúpu tohto robota zdôvodnil narastaním počtu stravníkov a to hlavne
prírastkom cudzích stravníkov.
Starosta v odpovedi naznačil, že pripojenie internet je už v štádiu vybavovania (Unitrix)
a uskutoční sa prepočet zaplatenej réžie od stravníkov, na základe ktorého sa zistia finančné
prostriedky a pokrytie zakúpenia kuchynského robota.
Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

.................................................
1. Overovateľ

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

....................................................
Ing. Ladislav Tankó
Starosta obce Hrhov
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