Obec Hrhov
Číslo :

V Hrhove, dňa 16.3.2018

ZÁPISNICA
Napísaná v priebehu 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 16.3.2018 o 18,00 hod v miestnosti
Obecného úradu v Hrhove.
Prítomní:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan,
Smutná Beáta,Mgr. Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:

0

Neospravedlnení poslanci:

0

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto
písomne včas pozvaní. Z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda Obecné zastupiteľstvo
je v zmysle § 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice menuje:

1.

Zsigrai Tomáš, MSc.

2. Csorba Jozef

Program:
1. Úvod
2. Rozpočet-schválenie
3. Určenie výšky dotácie na ZŠ,MŠ,ŠK- VZN a Dodatok k VZN
4. Prezentácia – Podnikateľský plán OZ
5. Stanovy OZ – Schválenie
6. Nadobudnutie majetku obce- Pivnica parc.č. KN- C 688/5
7. Schválenie vlastného podielu-Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ“
8. Stav rozpracovaných projektov
9. Stav rozpracovaných akcií (mimo výziev)
10. Prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce
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Starosta privítal zúčastnených a opýtal sa na pripomienky OZ ohľadom doplnenia programu.
Poslanec Lengyel podotkol, že bod 2 –schválenie rozpočtu treba až za bodom 10-Prerozdelenie dotácií.
Návrh bol akceptovaný.
Pán Szűcs prišiel predniesť sťažnosť voči susedom-zasahovali do jeho majetkových práv.-Navrhuje sa ho
vypočuť ako prvého v programe.
Pozemková spoločnosť zaslali dopis, aby OZ odpustil pri prenájme kancelárie na OÚ časť inkasa, pretože budú
využívať len sporadicky, nie ako prevádzky obchodov.
Hlasovanie o programe:
Za....5 Lengyel, Józsa, Körtvélyová, Zsigrai, Üveges
Csorba a Smutná- neprítomní počas hlasovania.

Bod 1. Sťažnosť p. Szűcsa na susedov- pána Klotnyaia
Pán Szűcs predniesol sťažnosť voči susedovi p. Klotnyaimu, že pri terénnych úpravách p. Klotnyai narušil
majetkové právo p. Szűcsa a vyplnil vodoodvádzaciu plochu štrkom, čím zasahoval bez jeho súhlasu do majetku
cudzej osoby, žiada nápravu.
OZ sa rozhodlo, že vyšle komisiu v zložení: Ing.Tankó, Csorba, Mgr. Zsigrai na tvar miesta 15.3.2018 o 17,45
na zistenie skutočného stavu.
Bod 2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Starosta predkladal návrh rozpočtu bez programovej štruktúry, nakoľko obec má menej, ako 2000 obyvateľov
a zákon umožňuje predkladať a schváliť rozpočet v takejto forme.
P. Bartóková navrhla, aby pri schválení už nefiguroval dátum-na ktorý rok, aby sa nemuselo o tom hlasovať
každý rok.
Uznesenie: č. 01-16-03-18/OZ
OZ v Hrhove schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
Za: 7 Üveges,Józsa,Lengyel, Körtvélyová, Smutná, Zsigrai, Csorba
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing.Bartók-kontrolór navrhuje doplniť rozpočet v príjmových aj výdavkových položkách aj kapitálové častinákup pozemkov, pivnice, pozemku u malej aut. zastávky, projekty Rekonštrukcia šatne ŠA, rekonštrukciu MŠ,
Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice a zhotovenie Pasportu MK.
Ostatné časti rozpočtu boli prebrané s OZ po jednotlivých strediskách.
Uznesenie: č. 02-16-03-18/OZ
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OZ v Hrhove schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie.
Hlasovanie:
Za: 7 Üveges,Józsa,Lengyel, Körtvélyová, Smutná, Zsigrai, Csorba
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Návrh VZN č.01/2018
Starosta predkladá pred OZ Návrh VZN, ktorým sa nahradzuje staré VZN č. 6/2009, ktoré pre
legislatívne zmeny nie je účelné doplňovať. VZN č.01/2018 znie o určení výšky dotácie poskytovanej
ZUŠ, Materským školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Hrhov, ktoré navštevujú CVČ mimo obce Hrhov.
Uznesenie: č. 03-16-03-18/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 01/2018.
Hlasovanie:
Za: 7 Üveges, Józsa, Lengyel, Körtvélyová, Smutná, Zsigrai, Csorba
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Bod 3.a Dotácie na MŠ, ŠK ZŠS na rok 2018- Dodatok ku VZN č. 1/2018
Starosta obce predkladá OZ návrh Dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka Materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nasledovne:
Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola Hrhov
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania
CVČ

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách
3 320,31
897,39
1 813,31
92,59

Uznesenie č. 04-16-03-18/OZ:
OZ v Hrhove schvaľuje výšku dotácií na MŠ, ŠK a ZŠS na rok 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Hlasovanie:
Za: 7 Üveges,Józsa,Lengyel, Körtvélyová, Smutná, Zsigrai, Csorba
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Bod 3.b Dofinancovanie ZŠ
Na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku, finančné
prostriedky pre ZŠ Hrhov je nutné dofinancovať z vlastného rozpočtu. Nie je to dotácia, ale dofinancovanie,
ktorým je nutné dofinancovať ZŠ pre mzdy a prevádzku.
Na základe údajov sa navrhuje dofinancovanie Základnej školy pre rok 2018 nasledovne:
Kategória škôl a školských zariadení
Základná škola

Výška dotácie na dieťa/žiaka/rok (v €)
754,68

Uznesenie č. 05-16-03-18/OZ:
OZ v Hrhove schvaľuje výšky dofinancovania ZŠ na rok 2018 vo výške 754,68 €/dieťa/rok.
Hlasovanie:
Za: 7 Üveges,Józsa,Lengyel, Körtvélyová, Smutná, Zsigrai, Csorba
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Bod 6. Nadobudnutie majetku obce- Pivnica na parc. Č. KN-C 688/5
Starosta predkladal dopis majiteľa pivnice na uvedenom pozemku na odpredaj obci. Je to posledná pivnica v tej
lokalite a obec musí mať prioritu pri zachovaní kultúrnych hodnôt z minulosti. Navrhovaná cena 2 800.-EUR.
Uznesenie č.: 05-16-03-18/OZ
OZ v Hrhove schvaľuje nadobudnutie pivnice na parc. KN-C 688/5 do majetku obce nákupom, vo výške 2 800.EUR.
Hlasovanie:
Za: 6 Üveges,Józsa,Lengyel, Körtvélyová, Zsigrai, Csorba
Zdržal sa: 1 Smutná
Proti: 0

Bod 7. Schválenie vlastného podielu na projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ
Tento bod sa vypúšťa, nakoľko ešte nevieme celkovú hodnotu projektu.

Bod 8. Stav rozpracovaných projektov – Výzvy na dotácie
1. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ, ktoré zahrnuje výmenu vykurovacieho systému, vrátane
rúrového rozvodu, radiátorov, ďalej plynofikácia- 2 ks plynové kotly, prívod plynu do budovy, výmena
všetkých okien a dverí a tepelná izolácia celej budovy- obvodové steny aj plochá strecha.
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2. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice je podané druhýkrát, ešte nie je rozhodnuté.
3. Rekonštrukcia šatne futbalového areálu – ešte nie je definitívne rozhodnutie

Bod 9. Stav rozpracovaných akcií (mimo výziev)
1. Oprava miestnej komunikácie pred Obecným úradom- výber ukončený, pokračujú prieskumné prácezameranie médií: voda, plyn, telekomunikácia a elektrovedenia v zemi, bez vytýčenia sa nedá
pokračovať.
2. Asfaltovanie miestnych komunikácií- prieskum trhu spojené s prehliadkou

Bod 10. Prerozdelenie dotácií
V tomto roku sme pre dotácie rezervovali balík financií nasledovne:
Pre cirkve-definované ako obnova kultúrnych pamiatok- pre Ref.cirkev aj pre Rímskokat.cirkev po 1 500.- EUR
Pre Podporu športu rezervovaný balík 5 300.- EUR
Pre Kultúrne podujatia: z toho sa budú čerpať aj Dotácie pre organizácie aj realizácia akcií, organizovaných
obcou,
Rezervovaný balík: 6 600.-Eur
Pre spoločenské organizácie: 900.- Eur.
Žiadosti majú obsahovať všetky náležitosti podľa VZN, čo nie je jednoduché a včasné zaobstarať, pri predložení
všetkých dokladov má žiadateľ nárok na priznanie dotácie.

Bod č. 11 Žiadosť o prenájom kancelárie pre Pozemkovú spoločnosť
Starosta predložil dopis od Pozemkovej spoločnosti, v ktorom žiadajú pre zriedkavé používanie vybranej
kancelárie úľavu na inkase, a navrhujú platiť len za m2, t.zn. 180 Eur.
Uznesenie č.: 6-16-03-18/OZ
OZ neschvaľuje odpustenie inkasa pre pozemkovú spoločnosť pre prenájom kancelárie v budove OÚ.
Za: 3 Lengyel, Csorba, Zsigrai
Proti: 2 Józsa, Smutná
Proti: Zdržal sa: Üveges
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OZ v poslednom bode sa dohodlo, že v tomto roku zvoláva Zhromaždenie obyvateľov do Ref. Kultúrneho domu
na deň: 25.5.2018 na 18,00.

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Ing.Ladislav Tankó
starosta obce Hrhov
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