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Obec Hrhov 
Počet príloh : 
Číslo:  10/2016-OZ-8                    V Hrhove, dňa  21.10.2016   

 

 

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu 8. – mimoriadneho - zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 
21.10.2016 v miestnosti Obecného úradu. 
 
P r í t o m n í : 

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

Hlavný kontrolór:                             Ing. Bartók Ladislav  –  hlavný kontrolór 

Ospravedlnení poslanci: Körtvélyová Anita  

Neospravedlnení poslanci: -  

Ostatní prítomní: 
   
                                                                
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. Lengyel Štefan                                                      2.  Smutná Beáta, Mgr. 

 

P R O G R A M: 

1. Vstup obce do výzvy Enviromentálneho fondu s projektom „Zavedenie triedeného zberu 
v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2017“ (Zberný 
dvor Hrhov) 

2. Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 
3. Spolufinancovanie projektu „Zberný dvor Hrhov“ 
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Starosta obce privítal poslancov a dal odsúhlasiť program, resp. jeho doplnenie.  

 

Hlasovanie: 

Poslanci za:  Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš MSc.,  

zdržal sa: nikto 

proti: nikto 

 

1.   Zberný dvor Hrhov 

Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na časovú tieseň už nie je možné realizovať 

„Projekt Odstránenie nelegálnej skládky odpadu“.  Naskytla sa však nová možnosť podať žiadosť 

o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci  dotácie na rok 2017 do Enviromentálneho fondu, a to 

v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva na činnosť C3: zavedenie triedeného zberu 

a vybudovanie zberného dvora a dotrieďovacích zariadení. Starosta obce a zástupca starostu p. Jozef 

Csorba zdôraznili význam vytvorenia zberného dvora v obci pre miestne obyvateľstvo: nie je 

potrebné doma skladovať veľkorozmerné odpady, drobný stavebný odpad, zelený odpad, atď. Odpad 

sa odvezie na zberný dvor, kde sa podľa možností bude ďalej separovať a podľa možností aj ďalej 

spracovávať.  

Zberný dvor by sa mal zrealizovať na území bývalého jednotného roľníckeho družstva a obnáša 

obstaranie nielen kontajnerov pre separáciu, ale aj obstaranie traktora s čelným nakladačom 

a lopatou, vlečky (na odvoz zeleného a iného odpadu z domácností), drviča (štiepkovača) a tiež 

strojné vybavenie pre zimnú údržbu. 

Uznesenie č. 01-21-10-16/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove odsúhlasilo vstup obce Hrhov do projektu Enviromentálneho fondu  

v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie 

zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2017. 

Hlasovanie: 

Poslanci za:  Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš MSc.,  

zdržal sa: nikto 

proti: nikto 

2.   Spolufinancovanie projektu 

Na projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 % všetkých nákladov, ktoré musí hradiť obec 

z vlastných zdrojov. 
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Uznesenie č. 02-21-10-16/OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spolufinancovanie projektu C3 „Zavedenie triedeného zberu 

v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2017“ – vo výške 5 % 

všetkých nákladov. 

Hlasovanie: 

Poslanci za:  Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš MSc.,  

zdržal sa: nikto 

proti: nikto 

 

3.   Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 

 

Pre Projekt SKHU/1601 (Interreg), ktorý sa odsúhlasil dňa 18.10.2016 bolo pre hradenie finančných 

a projekčných prác na kapitálové výdavky presunuté 2.500,00  EUR a to na projekt dostavby 

vodopádu, na meračské práce a rozšírenie miestnej komunikácie (Bodnár). 

Obecné zastupiteľstvo ale odsúhlasilo zmenu: vybudovanie chodníka pozdĺž cesty, čo zvýšilo 

projekčné náklady o 600,00 EUR, je potrebné navýšiť presun finančných prostriedkov na kapitolu 700, 

aby sa dali zaplatiť prípravno-projekčné práce. Navýšenie predstavuje 500,00 EUR, z 2.000,00 EUR na 

2.500,00 EUR. 

 

Uznesenie č. 03-21-10-16/OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 - zvýšenie kapitálových 

výdavkov (700) rozpočtu v celkovej sume 500,00 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Poslanci za:  Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai 

Tomáš MSc.,  

zdržal sa: nikto 

proti: nikto 

 

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

     1. Lengyel Štefan                                                                    2.  Smutná Beáta, Mgr. 

                                

 

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Tankó 

starosta obce Hrhov 


