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Obec Hrhov 
Počet príloh : 6 

Číslo:  10/2016-5                     V Hrhove, dňa  29.06.2016   

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.06.2016 
v miestnosti Obecného úradu. 
 
P r í t o m n í : 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 
Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Körtvélyová Anita  

Hlavný kontrolór:                             Ing. Bartók Ladislav  –  hlavný kontrolór 

Ospravedlnení poslanci: Lengyel Štefan  

Neospravedlnení poslanci: -  

Ostatní prítomní: Šivárová Denisa Mgr. – zapisovateľka 
 Bartóková Mária – účtovníčka 
 Bartók Gergely - fy Ductus 
 Molnár Tibor - hosť 
                                                                
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
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.  Józsa Juraj    2.  Smutná Beáta, Mgr. 

P R O G R A M: 

1. Úvod 
2. Návrh programu, doplnenie, odsúhlasenie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
4. Záverečný účet, rozprava, schválenie 
5. Správa nezávislého audítora a hlavného kontrolóra 
6. Deň obce 2016 – Návrh 
7. Plán stavebných prác na letné obdobie 
8. Rôzne 
9. Záver 
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K bodu 1 programu OZ – Úvod 

Zasadnutie OZ sa začalo o 19.00 hod. a viedol ho Ing. Ladislav Tankó, starosta obce. Úvodom privítal 

všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.   

 

K bodu 2 programu OZ – Návrh programu, doplnenie odsúhlasenie 

 

- P. Molnár Tibor žiadal doplniť bod, na základe ktorého by  OZ  malo zvážiť zvýšenie príjmu pre 

obec a to mal konkrétne na mysli, aby sa vyberalo nájomné za všetky priestory v budovách, 

ktoré sú majetkom obce. Nájomné stanoviť na základe m2. Myslel tým napríklad platenie 

nájmu za užívanie priestorov  ako sú napríklad  v budove materskej škôlky, využívané 

občianskymi združeniami,   

- zmena rozpočtu, rozpočtových opatrení, 

- spolupráca s firmou Ductus  a jej rozvoj, 

- čierne skládky, separovanie komunálneho odpadu, 

- do bodu rôzne doplniť  „Akčný plán okresu Rožňava“ 

- Informovať obyvateľstvo o zasadnutiach OZ minimálne 2 x  a to vyhlásením v miestnom 

rozhlase, zvýšiť propagáciu zasadnutí  

- P. Józsa Juraja, žiadal doplniť, aby  „záverečný účet“ a rôzne iné dokumenty zverejnené pre 

poslancov k pripomienkovaniu, boli doručené v tlačenej forme a nielen  v PC verzii 

- Zverejnenie rozpočtu a záverečného účtu 

 
Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, dal odsúhlasiť program s jeho rozšírením, doplnením.  
 

Hlasovanie:  

ZA : 6      (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA :  0   

 

Poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili program aj s jeho doplnením.  

 

K bodu 3 programu OZ:    Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

Starosta obce,  Ing. Ladislav Tankó podal Informácie o uzneseniach z predošlých zasadnutí. 

Informoval OZ o ich priebehu a plnení. 

- Interpelácia starostu 

- Mzdové prostriedky – pokračovanie v analýze 

- Rentabilnosť MŠ a ZŠ – uvažovať o kompenzácií a pokrytí zvýšených výdavkov, hľadanie 

možností 

- Upratovačka MŠ – pokiaľ neide o riadiacu funkciu, výberové konanie nie je nutné, má zvoliť 

starosta z uchádzačov, ktorí majú podanú žiadosť tak, aby obci sa minimalizovali mzdové 

prostriedky (pomocou spolufinancovania z úradu práce). 
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- Starosta obce predložil plán činností na 2 roky dopredu – okná na budove MŠ, nutné práce na 

miestnej komunikácii 

- Kamióny – problémy v obci : vyzvať, aby neparkovali vedúcich prevádzok kamiónovej dopravy 

- Skládka dreva – stanovenie termínov na ich likvidáciu z verejného priestranstva 

 

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí. 

 
K bodu 4 programu OZ:   Správa nezávislého audítora a hlavného kontrolóra 
 
Starosta obce oboznámil OZ so správou nezávislého audítora Ing. Žigmunda Szathmáryho, ktorý 
skonštatoval, že všetko je v súlade s legislatívou a s rozpočtovými pravidlami. 

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš, MSc., Smutná   Beáta, Mgr.,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA :  0   

 

Vyjadrenie hlavného kontrolóra a jeho stanovisko. Záverečným stanoviskom  hlavného kontrolóra    
je odsúhlasenie bez výhrad správy nezávislého audítora. Hlavný kontrolór upozornil na to, aby sa na 
zostavení rozpočtu na rok 2017 začalo  pracovať už v septembri 2016.  

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Üveges Vojtech,  Zsigrai Tomáš MSc.,  Smutná      

                Beáta Mgr.,  Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA :  0   

 
K bodu 5 programu OZ:   Záverečný účet, rozprava, schválenie 

Starosta obce informoval OZ o príjmoch a výdavkoch, záväzkoch a pohľadávkach, oboznámil OZ 

s jednotlivými položkami záverečného účtu. Výsledok záverečného účtu je kladný a finančné 

prostriedky sa previedli do rezervného fondu.  

 

Uznesenie č. 01-29-06-16/OZ 

OZ schvaľuje záverečný účet bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6    (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Üveges Vojtech,  Zsigrai Tomáš MSc., Smutná      

                Beáta Mgr.,  Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA :  0   
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Uznesenie č. 02-29-06-16/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške  17 021,26 EUR. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6    (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,  Smutná      

                Beáta Mgr., Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA :  0   

 

K bodu 6 programu OZ:  Deň obce 2016 - Návrh 
 
Starosta obce informoval  OZ o termíne „Dňa obce“, ktorý stanovil na  6. augusta 2016.  Pri jeho 
príležitosti sa podpíše  priateľská zmluva o spolupráci s  obcou Bódvaszilas (Maďarsko).  Ďalej 
predniesol návrh, aby sa podujatie konalo v športovom areáli a stručne navrhol program podujatia.  
Súčasne dal hlasovať o termíne dňa obce a o tom, aby sa podujatie konalo v športovom areáli.   

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Poslanci OZ odsúhlasili jednohlasne termín a miesto podujatia.  

 

Doplnený program : Zmena rozpočtu, rozpočtových opatrení 

Návrh na  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016 

V  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 

ods. 2  písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. starosta obce Hrhov predkladá návrh na rozpočtové 

opatrenie: 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

výdavky, a to:  

Zvýšenie kapitálových výdavkov /700/ rozpočtu v sume 792,-€ 

Zníženie bežných výdavkov / 600 /rozpočtu v sume 792,- € 

 Uznesenie č. 03-29-06-16/OZ 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

zvýšenie  kapitálových výdavkov /700/ rozpočtu v celkovej sume 792 EUR 

zníženie bežných výdavkov  /600/  rozpočtu v sume 792 EUR. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 
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Doplnený bod – DUCTUS 

 

Starosta obce vyžiadal informácie o PHSR od firmy Ductus. Zástupca firmy uviedlo, že je zatiaľ v štádiu 

rozpracovania. V priebehu dvoch týždňov bude predložený OZ na pripomienkovanie. Následne bude 

diskusia, preštudovanie a záverečná fáza bude určená verejnosti.  Z uvedeného dôvodu sa o  tri 

týždne zvolá zasadnutie.  

 

Uznesenie č.  04-29-06-16/OZ 

OZ schvaľuje vstup obce do Dohovoru starostov a primátorov a zaväzuje sa znížiť emisie CO2 o 20 % 

do roku 2020 na území obce. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 05-29-06-16/OZ 

OZ poverí starostu obce, aby konal v mene dohovoru starostov a primátorov vo vypracovaní 

projektov. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 06-29-06-16/OZ 

OZ schvaľuje,  aby starosta obce v spolupráci s firmou Ductus, s.r.o. vypracoval  projekt na likvidáciu 

čiernych skládok.   

 

Hlasovanie:  

ZA : 6   (Csorba Jozef,  Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,  

Körtvélyová Anita) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Doplnený bod – Prenájom priestorov vo vlastníctve obecného úradu 

 

Na najbližšie zasadnutie bude predložený návrh na riešenie problému. 

 

K bodu 7 programu OZ :  Plán stavebných prác na letné obdobie 

Starosta obce informoval OZ o plánovaných prácach „pokládka dlažby vonkajších schodoch“ pred 

obecným úradom.  
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K bodu 8 programu OZ :  Rôzne 
 

- Informovanosť verejnosti o zasadnutiach OZ  vyhlásiť 2x v miestnom rozhlase, na úradnej 
tabuli 

- Materiály k zasadnutiam zásadne posielať v tlačenej forme poslancom 

 
K bodu 9 programu OZ :  Záver  

Starosta obce Ing. Ladislav Tankó poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

 

 

 

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

1. Józsa Juraj                                  2.    Smutná Beáta, Mgr. 

            

 

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Tankó 
starosta obce Hrhov 


