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Obec Hrhov 
Počet príloh : 
Číslo: 10/2016-2                     V Hrhove, dňa  29.02.2016   

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.02.2016 
v miestnosti Obecného úradu. 
 
P r í t o m n í : 

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

Hlavný kontrolór:                             Ing. Bartók Ladislav – hlavný kontrolór 

Ospravedlnení poslanci: -  

Neospravedlnení poslanci: -  

Ostatní prítomní: Šivárová Denisa Mgr. – zapisovateľka 
 Bartóková Mária - účtovníčka 
                                                                  
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 7 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.  Smutná Beáta, Mgr. 

P R O G R A M: 

1. Úvod 
2. Voľba overovateľov 
3. Návrh rozpočtu 
4. VZN o financovaní škôl – Dotácia na mzdy a prevádzku 
5. Návrh použitia finančných prostriedkov rezervného fondu 
6. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rozpočtového provizória 
7. Schválenie náčelníka DPZO 
8. Schválenie členov DHZ do kontrolných skupín 
9. Schválenie nákupu SW (Geosense) 
10. Prezentácia a ponuka - právne služby fy. DUCTUS 
11. Schválenie dotácií z rozpočtu obce  
12. Schválenie zmluvy na audítorské služby 
13. Rôzne 
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 Pripomienky k  programu a jeho doplnenie :  
 

 P. Lengyel mal pripomienku k programu a to k bodu  3 a 11, ktoré by sa mohli zlúčiť 
do jedného bodu, 

 P. Csorba navrhuje rozšíriť program o bod „kontrola uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí OZ“,  

 Ing. Ladislav Tankó, starosta obce,  navrhol:  
- prerokovanie  navýšenia funkčného platu starostu 
- použitie rezervného fondu na úhradu mzdových nákladov v súvislosti so zmenou 

výplatného termínu 
- schválenie finančných  prostriedkov z rezervného fondu na obstaranie dlhodobého 

majetku – nákup  OMV s prívesom 

 Bartók Ladislav Ing., hlavný kontrolór navrhol, aby k jednotlivým programom 
zasadnutia OZ dopĺňal bod : „interpelácia“ poslancov  

 

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

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

OZ jednohlasne odsúhlasilo program aj s jeho doplním.  
 

K bodu 1 programu OZ – Úvod 

 

Zasadnutie OZ sa začalo o 18.00 hod a viedol ho Ing. Ladislav Tankó, starosta obce, ktorý 

privítal všetkých zúčastnených.  

 

K bodu 2 programu OZ:  Voľba zapisovateľa, overovateľov 

 

Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó navrhol za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku :  

Za overovateľov zápisnice: 

-  Lengyel Štefan 

-  Smutná Beáta, Mgr.  

za zapisovateľku:  Denisu Šivárovú, Mgr.   

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli OZ jednohlasne odsúhlasení.  
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K bodu 3 programu OZ:  Návrh rozpočtu 

 

Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, predložil návrh rozpočtu na rok 2016 na prerokovanie OZ.  

 

Uznesenie č. 01-29-02-16/OZ 

1. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu na rok 2016. V zmysle zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ako aj na základe § 10 ods. 3 a 4 zákona č. 583/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 611/2005 Z. z., 

schválilo obecné zastupiteľstvo rozpočet obce na rok 2016 na úrovni hlavnej kategórie 

ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2017, 2018 a 2019. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan, Smutná Beáta, Mgr., 

Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 1  (Zsigrai Tomáš, MSc.) 

 
K bodu 4 programu OZ:   VZN  o  financovaní  škôl  –  Dotácia na mzdy a prevádzku 
 

Starosta obce informoval OZ o nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie 

prevádzkových a mzdových nákladov spojených s prevádzkou základnej školy. Vyjadril, že je 

nevyhnutné, aby sa obec podieľal na financovaní školstva, nakoľko je potrebné vykrytie 

chýbajúcich nákladov a to v sume  6 108,00 Eur.  Zdôraznil, že ide predovšetkým o pokrytie 

mzdových nákladov, ktoré sa nedajú upravovať, lebo sú stanovené legislatívou. Jedine čo sa 

dá znížiť, sú náklady spojené s prevádzkou a to zavedením nejakých úsporných opatrení.  

Zariadenie školského stravovania, materskú školu a školský klub je potrebné taktiež 

dofinancovať, nakoľko sú financované z vlastného rozpočtu obce  a deficit predstavuje 

23 000 Eur.   

P. Lengyel podotkol, že je na zváženie opäť pouvažovať nad otázkou spojenia dvoch inštitúcií 

a to Základnej školy a Materskej školy.   

Ing. Ladislav Tankó, starosta obce, podotkol, že v rámci spojení týchto dvoch inštitúcií by sa 

neušetrili finančné prostriedky ani na mzdy a ani na prevádzku dvoch budov. Prevádzkové  

náklady sú ovplyvnené aj počtom žiakov.   

Ďalej OZ navrhlo, že je taktiež na zváženie , či je vôbec  potrebné prevádzkovať  2 oddiely  

školského klubu.  

P. Lengyel pripomenul, že strecha na ZŠ je v havarijnom stave (zateká). 

P. Csorba podotkol, že aj  radiátory sú v ZŠ  v zlom technickom stave a  okrem toho je aj 

elektrika nevhodne riešená, čo sa týka hlavne rozvodov v blízkosti radiátorov. 
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Ing. Ladislav Tankó, starosta obce, navrhol,  aby sa situácia začala riešiť už v marci a to 

z dôvodu hľadania vhodného riešenia do začiatku budúceho školského roka.   

Starosta obce dal hlasovať za to, aby sa chýbajúce finančné prostriedky pokryli dotáciou 

z rozpočtu obce.  

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 02-29-02-16/OZ 

Poslanci OZ sa uzniesli, že chýbajúce finančné prostriedky pre základnú školu pokryjú 

dotáciou z rozpočtu obce.   

 

Uznesenie č. 03-29-02-16/OZ 

Poslanci OZ sa uzniesli, že chýbajúce finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016          

(viď. prílohu 1)  taktiež pokryjú dotáciou z rozpočtu obce.  

 

K bodu 5 programu OZ:   Návrh použitia finančných prostriedkov z  rezervného fondu 
 
Starosta obce oboznámil OZ o nevyhnutnosti čerpania  finančných prostriedkov z rezervného 
fondu, nakoľko súčasný termín výplat je stanovený na  22. deň v mesiaci. Tento zámer 
zdôvodnil tým, že v súvislosti s vyúčtovaním a refundáciu mzdových nákladov súvisiacich 
s projektmi cez ÚPSVaR je to značný problém, spojený s veľkou psychickou záťažou 
a časovou tiesňou, aby sa to všetko postíhalo do konca mesiaca. Navrhol, že sa výplatný 
termín posunie na  13. alebo 15. dňa v mesiaci. Rezervný fond by slúžil jedine  na preklenutie 
obdobia, teda na časové rozlíšenie. Išlo by o vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 
a výdavkami z bežného rozpočtu.  

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 04-29-02-16/OZ 

OZ schválilo jednohlasne posunutie výplatného termínu z 22. dňa v mesiaci na 13. dňa 

v mesiaci a súhlasilo s tým, aby finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité            

na  preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami z bežného rozpočtu. 
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K bodu 6 programu OZ :   Schválenie čerpania finančných prostriedkov počas rozpočtového 
provizória 
 
Rozpočtové provizórium znamená čerpanie finančných prostriedkov až po ich odsúhlasení.  
Čerpanie v mesiaci január je v súlade s legislatívou.   

 

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

K bodu 7 programu OZ:  Schválenie veliteľa  DPZO 
 

Na základe písomnej požiadavky DHZ Hrhov došlo k zmene veliteľa. Doterajší veliteľ Vojtech 
Kardoš odstúpil z funkcie a miesto neho nastúpil Ing. Zoltán Tankó, ktorý sa v mesiaci marec 
zúčastnil aj školenia a zložil kvalifikačné skúšky na danú funkciu.  

Hlasovanie:  

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 05-29-02-16/OZ 

Veliteľ DPZO bol OZ jednohlasne odsúhlasený a starosta obce následne  vymenuje do 

uvedenej funkcie Tankó Zoltána, Ing.  

 

K bodu 8 programu OZ :  Schválenie ďalších členov DHZ do kontrolných skupín 
 

Kontrolná skupina sa rozšírila o nových členov: Grbáliková Erika, Ing. Zeman Krisztián, 
Demeter Kristián., Bc. Bodnár Norbert, Kováts Csaba, Krankilla Peter, Ing. Tankó Z.oltán 
Kovács Ladislav.  Nový členovia DHZ v mesiaci marec ukončili základný kurz požiarnej 
ochrany. 

Hlasovanie:    

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

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

Členovia kontrolnej skupiny boli OZ jednohlasne odsúhlasení v zložení: 

Grbáliková Erika, Ing. Zeman Krisztián, Demeter Kristián., Bc. Bodnár Norbert, Kováts Csaba, 

Krankilla Peter, Ing. Tankó Z.oltán Kovács Ladislav.   

 

K bodu 9 programu OZ :  Schválenie nákupu SW (Geosense) 

 
Cena základného balíka je 1 580,00 Eur.  Servisné služby sú stanovené na sumu 35,00 Eur 
mesačne. Základný balík obsahuje vrstvy medzi ktoré patria napríklad: inžinierske siete, 
vyhľadávanie máp, evidencie hrobových miest, zachytenie adresných bodov, ortofoto mapy, 
mapová aplikácia a  mobilná aplikácia na priamu prácu v teréne. 
OZ odsúhlasilo nákup SW, ale upozornilo na skutočnosť, že tento právny vzťah je založený na 
zmluve, ktorá si vyžaduje podrobné naštudovanie jednotlivých bodov obsahu. Preto sa 
rozhodlo, že každému členovi OZ bude elektronickou formou zaslaná zmluva, ku ktorej sa 
môžu  následne vyjadriť, pripomienkovať ju.    

Hlasovanie:    

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

K bodu 10 programu OZ :  Prezentácia a ponuka - právne služby fy. DUCTUS 
 
V rámci tohto programu sa predstavila v krátkosti firma fy DUCTUS.  Podala stručné 
informácie o fungovaní a poskytovaní svojich služieb.  Firma sa zaoberá právnym 
poradenstvom a vypracovaním projektov zameraných na získanie finančných prostriedkov 
z rôznych programov,  výziev.  Zameriavajú sa predovšetkým na potreby obcí.  
Poskytované služby sú na základe zmluvy a cena je stanovená paušálne a to vo výške 500,00 
Eur mesačne. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 roky. K spolupráci je potrebné 
priniesť uznesenie OZ. Firma má na základe zmluvy povinnosť aj  štvrťročne informovať obce 
o prebiehajúcich projektoch a vyhlásených výziev. Po tejto informovanosti obce zvážia, 
o ktoré projekty ba mala záujem, čo by bolo pre danú obec najviac využiteľné.  Návrh zmluvy 
dostanú poslanci  OZ na preštudovanie a o danej spolupráci sa rozhodne následne podľa 
zváženia.   
 
K bodu 11 programu OZ :  Schválenie dotácií z rozpočtu obce  
 
V súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov z rozpočtu obce sa na obecný úrad podali 
nasledovné žiadosti :  

 Rímskokatolícka  cirkev 1 000,00 Eur 

 Futbalový klub: 5 200,00 Eur 

 YMCA: 750,00 Eur  

 Stolnotenisový oddiel: 230,00 Eur 

 Ref.kresť.cirkev: 1 800,00 Eur 

 Csemadok: finančné prostriedky pre spevácky zbor „Mezei virágok“ a letný tábor 
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 Poľovnícke združenie:  stiahlo žiadosť 

 ZPCCH:  100,00 Eur 
 

V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na kultúru a šport. Balík finančných 
prostriedkov pre kultúru slúži pre organizácie, vrátane cirkví. Finančné prostriedky sa budú 
z neho čerpať na základe predložených žiadostí a po schválení stanoviska kultúrnej komisie. 
Finančné prostriedky pre cirkev budú pridelené jednorazovo a pre ostatných uchádzačov na 
základe vypracovaných projektov na konkrétnu akciu.   
Pre činnosť futbalového klubu bola odsúhlasená  dotácia vo výške 5200,00  Eur a pre 
stolnotenisový oddiel vo výške 230,00 Eur. Pre futbalový klub budú poukázané finančné 
prostriedky v mesiacoch marec, máj, august a september. Finančné prostriedky budú 
uvoľňované postupne, vždy po predložení vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov 
z predchádzajúceho obdobia.   

Hlasovanie:    

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

K bodu 12 programu OZ :   Schválenie zmluvy na audítorské služby 
 

Starosta obce Ing. Ladislav Tankó oboznámil OZ  s obsahom  zmluvy pre poskytovanie 
audítorských služieb   Ing.  Szatmárym Žigmundom.  Celková cena poskytovanej služby je 
stanovená na 700,00 Eur.  

Hlasovanie:    

ZA : 7    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 07-29-02-16/OZ 
OZ jednohlasne schvaľuje podpísanie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb s Ing. 
Žigmundom Szathmárym.  
 
K bodu 13 programu OZ :  Rôzne 
 

 Kontrola uznesení:  starosta obce Ing. Ladislav Tankó informoval o uzneseniach 
z predošlého zasadnutia.  

 Športový areál: P. Csorba navrhol, aby sa staré opotrebované ohrievače vody 
odstránili a následne odniesli do zberu. Za získané finančné prostriedky s doplatením, 
by sa mohli zakúpiť nové ohrievače vody.  

 V obci je nutné čistenie vodných tokov, ktoré by sa malo realizovať v rámci 
dobrovoľných brigád.  
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Doplnené body:  
 

K bodu 14 programu OZ :  Rezervný fond na nákup dlhodobého majetku 

 

Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, predložil OZ návrh na nákup dlhodobého majetku a to :  

osobného motorového vozidla Zn. Fiat Doblo, typ 1,9 JTD, rok výroby 2003, modrá metalíza, 

výrobné číslo: ZFA22300005016586, ŠPZ: RV861BK za nákupnú cenu 2 150,00 Eur (na základe 

ohodnotenia) a príves nákladný Zn. JSU, rok výroby 1993, ŠPZ: RV811YB za nákupnú cenu 

350,00 Eur (na základe ohodnotenia) a to z prostriedkov z rezervného fondu. Nákup 

uvedeného dlhodobého majetku je nevyhnutnosťou pre obec, nakoľko sa bude využívať na 

presun materiálov v rámci obce.  

 

Hlasovanie:    

ZA : 7    (Poslanci: Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta, Mgr., 

Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 1 (Csorba Jozef) 

 

Uznesenie č. 08-29-02-16/OZ 

 

Poslanci OZ odsúhlasili nákup osobného motorového vozidla Zn. Fiat Doblo, typ 1,9 JTD, rok 

výroby 2003, modrá metalíza, výrobné číslo: ZFA22300005016586, ŠPZ: RV861BK za nákupnú 

cenu 2 150,00 Eur (na základe ohodnotenia)  a príves nákladný Zn. JSU, rok výroby 1993, ŠPZ: 

RV811YB za nákupnú cenu 350,00 Eur (na základe ohodnotenia) a to z prostriedkov 

z rezervného fondu.  

 

K bodu 15 programu OZ - Schválenie navýšenie platu starostu  

 

Ing. Ladislav Tankó, starosta obce,  podal návrh na prerokovanie navýšenie funkčného platu 

starostu. Poslanci OZ anonymne uviedli svoje návrhy vyjadrené v %. Výsledky boli 

nasledovné:  

Spolu išlo o 135 % / 7 = 19,28 % 

OZ  odsúhlasilo navýšenie funkčného platu starostu obce a to vo výške 19 %.  

 

Po upozornení  P. Zsigrai Tomáša, MSc. na to, že finančná situácia obce by bola takýmto 

navýšením veľmi zaťažená a takéto  navýšenie si obec nemôže dovoliť, Ing. Ladislav Tankó, 

starosta obce sa dobrovoľne zriekol časti navýšenia funkčného platu 9 % a  prijal iba 10 %-né 

navýšenie, čo znamená navýšenie v sume 175,00 Eur.  
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Uznesenie č. 09-29-02-16/OZ 

OZ sa uznieslo o navýšení funkčného platu starostu obce o 10 %. Navýšenie predstavuje 

sumu 175,00 Eur (slovom: jednostosedemdesiatpäť eur) a to s účinnosťou od 01.03.2016. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

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

1. Lengyel Štefan                                 2. Smutná Beáta, Mgr.  

            

 

 

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

Ing. Ladislav Tankó 

Starosta obce Hrhov 


