
 

2 

1. Na úvod starosta privítal poslancov a hosťa a prečítal návrh programu. Následne poslanci 

odsúhlasili návrh programu zasadnutia: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Zsigrai, 

Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa nikto, nebol nikto proti. 

2. Starosta pri rozprave záverečného účtu prečítal správu hlavného kontrolóra za rok 2014. 

Poslanci OZ berú na vedomie správu hlavného kontrolóra, Marty Tirolyovej za rok 2014. 

3. Podmienkou schválenia Záverečného účtu obce je kontrola audítora (Ing.Žigmund 

Szathmáry), ktorý vo svojej správe popísal svoje nálezy pri audite. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 

Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Zsigrai, Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa 

nikto, nebol nikto proti. 

4. Starosta predkladal obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy na auditora od Ing.Szathmáryho 

na ďalší finančný rok, do 30.6.2016. Uviedol, že dotyčný už dlhé roky vykonáva audítorské 

služby pre našu obec k spokojnosti, pozná naše silné aj slabé stránky a je predpoklad pre 

úspešnú spoluprácu s ním.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy s Ing.Szathmárym na audítorské služby do 

30.6.2016. 

Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Zsigrai, Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa 

nikto, nebol nikto proti. 

5. Starosta predkladal Obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce za rok 2014, zanalyzoval 

hlavne nízku úroveň príjmovej časti rozpočtu a sprísnenie finančnej disciplíny pri vymáhaní 

daní a poplatkov. 

Uznesenie č.:  03-29-06-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Zsigrai, Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa 

nikto, nebol nikto proti. 

6. Uznesenie č.: 04-29-06-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 5 183,68 EUR. 

Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Zsigrai, Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa 

nikto, nebol nikto proti. 
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7. Ako ďalší bod programu prečítal starosta internú smernicu: Zásady podávania a evidovania 

podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti pre zamestnávateľa: Obec Hrhov. 

Uznesenie: č.: 05-29-06-15/OZ 

Poslanci OZ schvaľujú dokument: Zásady podávania a evidovania podnetov podávaných v 

zmysle zákona č.307/2014 bez výhrad. 

Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Üveges, Zsigrai, Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa 

nikto, nebol nikto proti. 

8. Zmluva o právnom zastupovaní obce 

Starosta po predchádzajúcich konzultáciach navrhuje uzavrieť zmluvu určitú do konca roka s 

JUDr. Martinou Vnenčákovou, advokátkou, o právnom zastupovaní obce pred súdmi, v 

občianskoprávnych, obchodnoprávnych, trestoprávnych, pracovnoprávnych prípadoch, pri 

podávaní žalôb, podávaní opravných prostriedkov a vzdávania sa podania. Starosta predložil 

návrh zmluvy, spracovaný advokátkou, v ktorom sú uvedené  všetky práva a povinnosti 

zmluvných strán. OZ  doporučuje uzatvoriť zmluvu na dobu určitú, od 1.8.2015 do 31.12.2015. 

Uznesenie č.: 06-29-06-15/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje advokátku JUDr. Martinu Vnenčákovú  ako právne 

zastupovanie obce pred súdmi, v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, trestoprávnych, 

pracovnoprávnych prípadoch, pri podávaní žalôb, podávaní opravných prostriedkov a 

vzdávania sa podania, zmluva sa uzatvára  od 1.8.2015 do 31.12.2015. 

Hlasovanie: 7 za (Csorba, Józsa, Lengyel,Üveges, Zsigrai, Körtvélyová, Smutná), nezdržal sa 

nikto, nebol nikto proti. 

9. V ďalšom bode starosta uviedol, že sa rozbehli práce na opravách obecných budov, a z toho 

dôvodu bol na 1 mesiac zamestnaný dôchodca Tibor Balko, ktorému boli ako pomocníci daní 

z VPP. Poslanci, vzhľadom na letné prázdniny a rozsah prác na školských budovách doporučujú 

zmluvu zatiaľ nepredlžiť, až do ukončenia prác na školských budovách. 

10. Starosta žiada súčinnosť poslancov pri stanovení nákladov na opravy školských budov, 

rozpísať a následne sa rozhodnúť o prioritách a možnosti presunu finančných prostriedkov v 

rámci rozpočtu obce na príslušné strediská tak, aby začiatkom školského roka boli opravy 

ukončené a odovzdané budovy do užívania. 

Starosta žiada poslancov, aby pripravili svoje návrhy na ďalšie presuny v rozpočte obce, aby sa 

dalo na nasledujúcu schôdzu v júli pripraviť ďalšie zmeny v rozpočte obce. 

11. V ďalšom bode poslanci berú na vedomie správu z verejnej schôdze občanov z 22.5.2015, 

ktoré prebehlo bez problémov, pripomienky občanov sa postupne budú realizovať v rámci 

možností obce. 
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Starosta poďakoval za účasť a ukončil júnovú schôdzu OZ. 
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1. overovateľ      2. overovateľ 
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Starosta obce 


