Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 18/2015-Z-10

V Hrhove, dňa 29.09.2015

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.09.2015 v miestnosti
Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Smutná Beáta
Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:
Neospravedlnení poslanci:

Körtvélyová Anita,

Ostatní prítomní:

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:

1. Lengyel Štefan

2. Mgr. Smutná Beáta

P R O G R A M:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dodatok ku VZN o prevádzke predškolského zariadenia
Prejednanie VZN o hazardných hrách na území obce
Prejednanie VZN o verejnom poriadku na území obce
Otváranie obálok výberového konania na nájom pozemkov obce
Dodatok ku VZN o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Hrhov
Dodatok ku VZN o prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Rôzne

Starosta na úvod privítal poslancov a hostí. Konštatoval, že je prítomných 6 poslancov ( Csorba
Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Zsigrai Tomáš MSc., Beáta Smutná Mgr., Üveges Vojtech),
neprítomná Körtvélyová Anita (pracuje), OZ je uznášaniaschopná.
Starosta prečítal návrh programu, ktorý doplnil o nasledovný bod:
Ing. Szatmáry Žigmund, audítor požaduje potvrdenie OZ (uznesením), že bol poverený
výkonom auditu účtovnej uzávierky pre rok 2015.
Poslanci návrh programu odsúhlasili: za 6 (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Zsigrai
Tomáš MSc., Beáta Smutná Mgr., Üveges Vojtech), nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.
1. Starosta informoval poslancov, že Ing. Szatmáry bol na priebežnej kontrole v Hrhove a
oznámil, že zmenila sa legislatíva, na základe čoho audítori majú uvádzať uznesenie OZ o
zvolení na výkon auditu účtovnej uzávierky. Zmluva s Ing. Szatmárym je už platná, požaduje
sa uznesenie o zvolení.
Uznesenie č.: 01-29-09-15/OZ
OZ schvaľuje výkon auditu účtovnej uzávierky na rok 2015 pre Ing. Žigmunda Szatmáryho.
Hlasovanie: Hlasovanie: 6x za (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Zsigrai Tomáš MSc.,
Beáta Smutná Mgr., Üveges Vojtech), nikto sa nezdržal, nebol nikto proti.
2. Vzhľadom na prítomnosť hostí (mimo rokovacej miestnosti) starosta obce navrhol, aby sa
preberalo ako prvé otváranie obálok výberového konania na prenájom poľnohospodárskych
pozemkov obce. Za tým účelom navrhol komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení: Jozef
Csorba, Štefan Lengyel, Juraj Józsa.
Poslanci hlasovaním potvrdili zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk na prenájom
poľnohospodárskych pozemkov v navrhovanom zložení.
Hlasovanie: 6x za (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Zsigrai Tomáš MSc., Beáta
Smutná Mgr., Üveges Vojtech), nikto sa nezdržal, nebol nikto proti.
Poslanec Juraj Józsa navrhol očíslovať obálky (celkom 3), aby bolo hlasovanie bez uvádzania
uchádzača.
Na otváranie obálok sa zavolali uchádzači do zasadačky. Starosta postupne otváral všetky
obálky a prečítal ponuky bez uvádzania mena uchádzača. Následne komisia v schválenom
zložení odchádzala do inej miestnosti prerokovať a hodnotiť došlé ponuky. Po 20 min.
vyhodnotili ponuky a prečítali procedúru vyhodnotenia ponúk:
Komisia sa rozhodla na základe nasledovných kritérií:
 Počet vytváraných pracovných miest
 Miera spracovania plodín
 Miera použitia, ponuky plodín miestnym obyvateľom
 Doba prenájmu
 Cena ponúknutá
Každé kritérium hodnotili od 0 do 5 bodov, podľa toho bodové ohodnotenie ponúk:
1. obálka.................21 bodov
2. obálka .................19 bodov
3. obálka ................. 50 bodov

Starosta dal schváliť OZ, či schváli ponuku s max. dosiahnutými bodmi ako víťaza výberového
konania:
Hlasovanie: 3 poslanci boli za (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan) 2 sa zdržali (Beáta
Smutná Mgr. a Üveges Vojtech) a 1 bol proti (Zsigrai Tomáš MSc.).
Starosta skonštatoval, že výberové konanie nebolo úspešné, nakoľko ani jeden z uchádzačov
nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov. Z uvedeného dôvodu je potrebné výberové konanie
opakovať. V prípade úspešnosti výberového konania bude zmluva o prenájme
poľnohospodárskych pozemkov obce uzatvorená s platnosťou od 1.11.2015.
Uznesenie č. 02-29-09-15/OZ
OZ konštatuje, že výberové konanie na prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce bolo
neúspešné. Preto schvaľuje a poveruje starostu obce o vypísanie druhého kola výberového
konania, pričom hodnotiace kritéria majú byť uvedené priamo v zámere.
3. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2015 uznesením č. 03-31-08-15/OZ sa
schválilo zvýšenie príspevku žiakov za ŠK zo súčasných 2 € na 3 €. U žiakov z nízkopríjmových
rodín a z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia zostáva pôvodných 2 €. Na návrh
riaditeľky ZŠ je potrebné definovať osobitný predpis , podľa ktorých by sa posudzovali prípady
s nižším príspevkom. Starosta obce navrhuje, aby sa osobitný predpis preukazoval potvrdením
rodičov z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi. Tento osobitný predpis sa bude
schvaľovať na zasadnutí OZ v mesiaci október.
4. VZN o hazardných hrách
Starosta spracoval návrh VZN Obce Hrhov o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných
hier na území obce Hrhov. V záujme ochrany obyvateľov navrhuje zákaz prevádzkovania:
- hazardných hier v kasíne podľa § 3 ods. 2 bísm. b) zákona o hazardných hrách,
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d),
– hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h) § 3 ods. 2 zákona uvedeného zákona
podľa § 3 ods. 2 písm. i) zákona o hazardných hrách.
Ostatné druhy hazardných hier definované v zákone č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
nebudú zakázané ani obmedzené. VZN sa bude prejednávať a schvaľovať na októbrovom
zasadnutí OZ.
5. Starosta konštatoval, že nie je vytvorený na území obce predpis, ktorý by reguloval alebo
predpísal požiadavky na dodržiavanie verejnej čistoty a poriadku. Preto spracoval návrh VZN,
o ktorom sa bude hlasovať na októbrovej schôdzi. V návrhu je uvedený spôsob skladovania
stavebného a iného materiálu na verejnom priestranstve. Ak majiteľ nepožiada o zriadení
dočasnej skládky, bude sa to považovať za nelegálnu skládku. Poplatok za užívanie verejného
priestranstva bude stanovený podľa platného predpisu VZN obce Hrhov o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vo výške 0,35 €/m2/deň. V prípade, ak majiteľ písomne požiada o povolenie
takejto skládky, vystaví sa povolenie na bezplatné zriadenie dočasnej skládky s uvedením dňa
začatia a ukončenia. Po prekročení stanoveného termínu bude skládka spoplatnená podľa vyššie
uvedeného všeobecne záväzného predpisu.

6. Dodatok ku VZN o Zásadách hospodárenia s majetkom obce
Nájomné zmluvy na nebytové priestory uzatvorené podnikateľskými subjektami (COOP
Jednota Revúca, Koránová Júliana, Ing. Zsebiková Valéria, Csehová Dorota) boli vypovedané
k 31.12.2015. Finančná komisia zasadne v priebehu mesiaca október a navrhne nové sadzby
nájomného pre súčasných nájomcov. Po odsúhlasení novej sadzby obecným zastupiteľstvom
budú o jej výške oboznámené podnikateľské subjekty, a ponúkne sa im rozsah prenajatého
priestoru s novou výškou nájomného. V prípade ďalšieho záujmu o prenájom nebytových
priestorov budú spísané nové nájomné zmluvy s novou sadzbou.
7. Starosta v súčasných platných Zásadách hospodárenia s majetkom obce žiada zrušiť
prenájom strojov a zariadení vo vlastníctve obce fyzickým a právnickým osobám. Dôvodom je
nesprávna manipulácia. OZ o tom bude hlasovať na októbrovej schôdzi.
8. Dodatok ku VZN o prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Vzhľadom k tomu, že obyvatelia vo večerných, a v nočných hodinách vynášajú svoj odpad do
kontajnerov umiestnených v cintoríne, navrhuje starosta zmenu v súčasne platnom VZN. Jeho
návrh spočíva v uzamykaní všetkých brán cintorína počas nočných hodín. Otváracia doba
cintorína bude stanovená v Dodatku k VZN rozlišne v letnom a zimnom období.
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

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

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

1. Overovateľ

2. overovateľ

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

