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Obec Hrhov 

 

Číslo :         V Hrhove, dňa 26.3.2018 

 

Z Á P I S N I C A 

 

Napísaná v priebehu 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 26.3.2018 o 18,00 hod v miestnosti 

Obecného úradu v Hrhove. 

Prítomní: 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan,  

Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc., 

Ospravedlnení poslanci:  Smutná Beáta,Mgr. 

Neospravedlnení poslanci:  0 

  Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané mimoriadne, z dôvodu okamžitého rozhodnutia vstupu obce do výzvy 

vyhlásenej Envirofondom a s termínom odovzdania projektu do 29.3.2018. Z celkového počtu 7 poslancov je 

prítomných 6 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.     Józsa Juraj                                                                                  2. Körtvélyová Anita 

 

     Program:  

Odsúhlasenie uhradenia vlastného podielu obce vo výzve Enviromentálneho fondu na Zvyšovanie 

energetickej účinnosti budovy MŠ Hrhov 
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Zasadnutie OZ Hrhov bolo zvolané mimoriadne, pre okamžité rozhodnutie sa vstupu obce do výzvy vypísanej 

Enviromentálnym fondom na Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy v Hrhove. 

V rámci oprávnených činností sa prevedie plynofikácia (okrem plynovej prípojky)-plynové kotle miesto kotlov 

na tuhé palivo, vymení sa celý rozvod ústredného kúrenia so zónovým vykurovaním aj s kondenzačnými kotlami s TUV. 

Vymenia sa všetky okná a dvere na budove a zateplí sa celá budova, obvodové múry s 16 cm a plochá strecha 

s 20 cm minerálnou vlnou. 

Od rekonštrukcie sa očakáva  úspora paliva a obnova okien a dverí, ktoré už vykazujú poruchu. 

Uznesenie č. 01-26-03-18/OZ: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrhov sa uznieslo, že uhradí vlastný podiel (5%) v sume 10.400,- EUR(slovom 

desaťtisícštyristo EUR) na Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ Hrhov v rámci výzvy Enviromentálneho fondu. 

Hlasovanie:  6 za (Csorba, Józsa, Lengyel, Űveges, Körtvélyová, Zsigrai) 

   Zdržal sa:  nikto 

   Proti:  nikto 

Mgr. Beáta Smutná počas hlasovania neprítomná. 

 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

     __________________________ 

      Ing.Ladislav Tankó 

        starosta obce 


