Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 18/2015-Z-9

V Hrhove, dňa 31.08.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 31.08.2015 v miestnosti
Obecného úradu.
P r í t o m n í:

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel
Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:

Beáta Smutná, Mgr., Bartók Ladislav – hlavný kontrolór,

Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Szűcs Štefan

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 6 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.
2.
3.
4.

Úprava rozpočtu
Vyhodnotenie letného bloku opráv
Stav dobrovoľnej zbierky
Rôzne

Starosta obce privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Prečítal návrh programu, ktorý sám doplnil o nasledovné body, ktoré sa dali dodatočne do
programu:
1. Rozšírenie školského obvodu - Dodatok ku VZN, ktorým sa určí školský obvod základnej
školy
2. Určenie výšky príspevku rodičov za pobyt detí v školskom klube
3. Definovanie inštitúcií s osobitným zreteľom pri nakladaní nehnuteľnosťami v majetku obce
fyzickým a právnickým osobám.
4. Prešetrenie sťažnosti obyvateľa Štefana Szucsa v súvislosti s otváracou dobou prevádzkarne
„BAR VICTORY“.
5. Prejednanie sťažnosti občana Alexandra Kinyika o vymývaní svojho pozemku
neodvádzaním dažďových vôd
6. Oboznámenie poslancov o stavbe Oporného múru pri vodopáde.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili rozšírený program schôdze OZ : za 6 (Csorba Jozef, Józsa
Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc., Körtvélyová Anita)
1. Ako prvý predniesol svoju sťažnosť obyvateľ Štefana Szűcs, ktorý uviedol, že sa nedodržuje
VZN o podmienkach podnikania a o pravidlách času predaja v obchode a v prevádzkach služieb
na území obce Hrhov a to tým, že sa nedodržujú otváracie hodiny v prevádzke BAR
VICTORY. Bar je otvorený cez týždeň často aj po 22,00 hod., a návštevníci vyrušujú nočný
kľud.
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že z poslancov vytvorí komisiu na prešetrenie stavu
(Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan a Juraj Józsa). Starosta predvolá prevádzkovateľov
pohostinských služieb v obci (Tibor Molnár PKM, Kora Presso, Bar Victory) na deň 8.9.2015
(utorok o 19.00) kde sa prejednajú otváracie/zatváracie hodiny podľa doteraz platného VZN,
aby bol nočný kľud zabezpečený.
2. Úprava rozpočtu
Starosta vysvetlil, že táto úprava bola vyvolená prijímaním pracovníkov obce podľa §54, a tiež
finančnými zmenami pre 23 pracovníkov zamestnaných podľa §52 Zákona o zamestnanosti.
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 v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to v celkovej sume 16 358
eur
zvýšenie príjmov v položke rozpočtu

zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu v sume

310

v sume

12 658 eur

320

3 700 eur

04.1.2 610

2 736 eur

04.1.2 620

960 eur

06.2.0 630

7 962 eur

06.2.0 710

3 700 eur

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to
z kategórie EK rozpočtu:

na kategóriu EK rozpočtu:

610-0111

1 650 eur

630-0840

400 eur

610-1020

1 650 eur

630-09121

400 eur

Uznesenie č.1: 01-31-08-15/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 7/2015
Hlasovanie: za 6 (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš
MSc., Körtvélyová Anita) ,nezdržal sa nikto, nikto nebol proti.
3. Vyhodnotenie letného bloku opráv
Starosta referoval o prevedených opravách, a to:
a, Materská škola: Maľovali sa miestnosti v časti Školskej jedálne, z kuchyne sa presunuli
plynové fľaše PB vonku, mimo budovy MŠ, vyrobila sa uzamykateľná skriňa pre umiestnenie
2 fliaš PB. V časti MŠ v herni a v prezliekarni sa vymenil gumolit v rozsahu 250 m2, opravili
sa praskliny na stenách pod stropom, maľovali a opravili sa poškodené dvere.
b., Základná škola: Maľovalo sa len, čo bolo poškodené, opravili sa praskliny v stenách pod
stropom, vymenil sa gumolit v dvoch triedach, a to 1+2 a 3+4 triedach. Vymenila sa komplet
komínová vložka v komíne ZŠ, a to na výkonovú objednávku T-REX Košice, ktorí urobili aj
revíziu komína.
Starosta poďakoval za finančnú výpomoc od MŠ aj od ZŠ, ktorí prispeli finančne na nákup
gumolitu s čiastkami 600, resp. 700€.
Poslanec Juraj Józsa sa informoval o stave opravy praskliny na budove ( zatiaľ nie sú prevedené
). Je potrebné zabezpečiť potrebný materiál (mamutsilikon) a objednať firmu na realizáciu
opráv.
4. Stav dobrovoľnej zbierky
Starosta obce informoval o založení účtu na dobrovoľnú zbierku, na ktorom je momentálne
20,00 eur. Jelene sústavne chodia do cintorína cez poškodený plot. Navrhuje stretnutie s

duchovnými, ktorí by požiadali o pomoc aj veriacich, aby sme čím skôr mohli začať s opravou
plota. Ak to chceme aj s betónovým základom, bude to proces zdĺhavý, cez stavebné povolenie,
projekt, atď. Pokiaľ by sa jednalo o opravu, stačí výmena stĺpov a výmena pletiva.
OZ poveruje poslanca Tomáša Zsigraia MSc. na vypracovanie cenovej ponuky na materiál
v súvislosti s opravou oplotenia.
Uznesenie č: 02-31-8-15/OZ
OZ sa uznieslo o predlžení termínu dobrovoľnej zbierky do 1. novembra 2015.
Hlasovanie: počet hlasov „za“ 6 (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech,
Zsigrai Tomáš MSc., Körtvélyová Anita)
5. V ďalšom bode navrhol starosta Dodatok k existujúcemu VZN, ktorým sa určuje školský
obvod ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrhov. V uvedenom Doplnku sa bude meniť
odsek 2 nasledovne:
Školský obvod Základnej školy-Alapiskola, Hrhov 46-Tornagörgő 46, tvorí územie obce Hrhov
a pre triedu s vyučovacím jazykom slovenským uvedenej školy aj územie obce Silická
Jablonica a Jablonov nad Turňou.
Uznesenie č.: 03-31-08-15/OZ:
OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrhov.
Hlasovanie: za 6 (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš
MSc., Körtvélyová Anita)
6. Na základe financovania originálnych kompetencií pre MŠ/ŠJ/ŠK je pre malý počet detí
rozpočet pre tieto časti schodkový, preto došlo k zvýšeniu príspevku rodičov v MŠ z 5€ na 7€.
Školský klub podľa prvého návrhu OZ by sa mal zvýšiť zo súčasných 2€ na 4€. Po žiadosti
riaditeľky ZŠ OZ odsúhlasilo zvýšenie príspevku rodiča za 1 dieťa za 1 mesiac zo súčasných
2€ na 3€, a to už od 1.septembra 2015.
Uznesenie č.: 04-31-08-15/OZ:
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že príspevok rodiča za dieťa v školskom klube za jeden
mesiac bude od 1. septembra 2015 vo výške 3 eur. Rodiny zo sociálne znevýhodneného
prostredia sa riešia osobitnými predpismi.
Hlasovanie: za 6 Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš
MSc., Körtvélyová Anita).
7. Podľa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a
podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce. Podľa uvedených dokumentov objekty sa
prenajímajú zvyčajne výberovým konaním, kde sa môže stať, že prenajímané objekty budú
slúžiť iným účelom. Sú v obci definovateľné objekty, patriace do normálnej infraštruktúry obce,
ktorých stratou utrpí celá obec: sú to ustanovizne: pošty a zdravotníckeho strediska. Aby boli
pred verejnou dražbou, výberovým konaním chránení, definuje OZ dôvod hodný osobitného
zreteľa, pre tieto dve inštitúcie.

Uznesenie č.: 05-31-08-15/OZ
OZ s počtom 6 hlasov za, (viac ako 3/5 väčšina) priraďuje objektom Zdravotného strediska a
Pošte osobitný význam, ktoré vylučuje otváranie existujúcich nájomných zmlúv, sú na neurčito
a ostávajú v platnosti.
Hlasovanie: 6 hlasov za(Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai
Tomáš MSc., Körtvélyová Anita), nezdržal sa nikto, nikto nebol proti.
8. Alexander Kinyik už od januára t.r. sa sťažuje, že jeho pozemok je vymývaný neodvádzaním
dažďových vôd z Horného vrchu. OZ skonštatovalo, že bol narušený systém odvádzacich
kanálov dažďových vôd, ich zasypaním občanmi, ktorí kúpili uvedené pozemky a nedodržali
podmienku: nechať kanál nezasypaný. Z tohto dôvodu sa zvolá na budúci týždeň stavebná
komisia pri OZ za účasti všetkých majiteľov dotknutých parciel za účelom hľadania spoločného
riešenia problému.
9. Informácia starostu o stave stavby Oporný múr pri vodopáde:
Tento týždeň v piatok bude stavebné konanie na Obecnom úrade v Hrhove, kde sa rozhodne o
začatí stavby, ktorá má byť zrealizovaná do konca septembra 2015 a vyúčtovaná do 15. októbra
2015.
Podľa vypísania a schválenia projektu bude realizátorom Štefan Krankilla, bude sa robiť len
polovica múra (cca 20m) od mosta k prameni. Dovoz kameňa z časti už realizovaný, piesok,
cement, výstuž a drevený materiál sú v štádiu vybavovania.
Po vydaní rozhodnutia o povolení stavby sa začne s realizáciou stavebných prác dňa 7.
septembra 2015.

Na záver starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

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

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

1. Overovateľ

2. overovateľ

....................................................
Ing. Ladislav Tankó – starosta obce

