Obec Hrhov
Počet príloh :
Číslo:

V Hrhove, dňa 14.09.2016

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 14.09.2016
v miestnosti Obecného úradu.
Prítomní:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Üveges
Vojtech, Lengyel Štefan,
Hlavný kontrolór:

Ing. Bartók Ladislav – hlavný kontrolór

Ospravedlnení poslanci:

Körtvélyová Anita, Smutná Beáta, Mgr.

Neospravedlnení poslanci:

-

Ostatní prítomní:

Šivárová Denisa Mgr. – zapisovateľka

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 5 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. Vojtech Üveges

2. Tomáš Zsigrai, MSc.

P R O G R A M:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvod
Návrh programu, doplnenie, odsúhlasovanie
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Zmluva o poskytnutí FP pre CVČ (Mesto Košice)
VZN o prevádzke predškolského zariadenia na šk. rok 2016/2017
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠK
VZN o stravovaní v zariadení školského stravovania
Smernica o verejnom obstarávaní – na vedomie
Smernica o používaní pečiatok na Obecnom úrade v Hrhove – na vedomie
Odsúhlasenie prevádzkových hodín prevádzkarní
Vyhodnotenie letného bloku opráv
Rôzne
Záver
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K bodu 1 programu OZ – Úvod
Zasadnutie OZ sa začalo o 18.00 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
Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, navrhol doplnenie programu a následne ho aj s doplnením dal
odsúhlasiť OZ.

K bodu 12 programu OZ - Rôzne (jeho rozšírenie)
-

Výmena svietidiel v základnej škole v jednej triede
Žumpa resp. čistička odpadového kanálu pri obecnom úrade
Parkovanie kamiónov
Výmena ventilov na vykurovacích telesách v základnej škole
Zameranie plochy pred obecným úradom
Zameranie parcely od Jednoty ku Kultúrnemu domu - I.etapa
Otrava psov
Vandalizmus v miestnej autobusovej zastávke
Oplotenie pohrebiska
Oprava OMV „FIAT Doblo“
Likvidácia, odstránenie čiernej skládky – „Akácos“ (projekt)
Finančná situácia-čerpanie rozpočtu
Zameranie na okraji obce z dôvodu výstavby rodinného domu
Oprava miestnych komunikácií
Organizovanie brigád
Odpadkový kôš a lavičky v centre obce
Osvetlenie miestnej autobusovej zastávky
Rozšírenie miestnej komunikácie pod kultúrnym domom
Vonkajšie schodište pred vchodom do budovy obecného úradu
P Csorba Jozef žiadal doplniť k bodu „Rôzne“ objasnenie svojho postoja voči starostovi
obce, Ing. Ladislavovi Tankóovi.

Doplnený bod 13 programu OZ : Smernica o používaní služ. auta
Doplnený bod 14 programu OZ : Odpredaj stĺpov verejného osvetlenia(smer bývalé JRD)
Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, dal odsúhlasiť program s jeho rozšírením, doplnením.
Hlasovanie:
ZA :5 P. Csorba Jozef, P.Józsa Juraj, , P. Zsigrai Tomáš MSc., P. Üveges Vojtech, P. Lengyel Štefan
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : 0
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Poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili program s jeho doplnením.

K bodu 3 programu OZ: Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Starosta obce informoval
plnení.

poslancov OZ o uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí OZ a o ich

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí.

K bodu 4 programu OZ: Zmluva o poskytnutí FP pre CVČ (Mesto Košice)
Starosta obce Ing. Ladislav Tankó oboznámil poslancov OZ s obsahom žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku pre centrum voľného času, ktoré podalo Mesto Košice. Finančný príspevok sa
žiada na dve deti s trvalým pobytom v našej obci a navštevujú CVČ, ktoré patria pod Mesto Košice.
V rámci svojej žiadosti Mesto požiadalo o finančný príspevok vo výške 71,00 Eur na jedno dieťa. Ide
o ročný príspevok, teda v úhrne ide o výšku 142,00 Eur.
Hlasovanie:
ZA : 5 P. Csorba Jozef, P. Józsa Juraj, , P. Üveges Vojtech, P.Zsigrai Tomáš, MSc., P. Lengyel Štefan,
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : 0
Uznesenie č. 01-14-09-16/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove súhlasí s návrhom zmluvy Obce Hrhov a Mesta Košice o poskytnutí
finančného príspevku pre centrum voľného času pre 2 detí s trvalým bydliskom v Hrhove na rok 2016
vo výške 142.-EUR,slovom stoštyridsaťdva EUR.

K bodu 5 programu OZ: VZN o prevádzke materskej školy na šk. rok 2016/2017
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom VZN o prevádzke materskej školy na šk. rok
2016/2017. Poukázal na zmeny, ktoré nastali oproti pôvodnému VZN. Medzi ne patrila aj zmena
termínu zápisu detí do materskej školy, a tiež, že keď 10 rodičov bude žiadať počas jesenných,
zimných, jarných a ostatných prázdnin- okrem prázdnin júl-august, aby MŠ neprerušila prevádzku,
obec tomu musí vyhovieť a v MŠ sa prevádzka nepreruší, vrátane stravovania.
P. Csorba Jozef pripomienkoval VZN a to tým, že považuje za veľmi dôležité, aby sa v ňom podchytil
aj prístup, ktorý sa bude voliť v prípade, ak sa zo strany rodičov, prejaví záujem o zvýšenie počtu detí
počas šk. roka, poprípade zvážiť za daných okolností aj zvýšenie počtu personálu. Počet detí v
jednotriedke je dané zákonom (21 detí), je tam tiež výnimka (+3 deti), v prípade zvýšeného záujmu
bude potrebné schváliť nový Školský aj organizačný poriadok pre 1,5 príp. 2-triedku,samozrejme už
bude nárast mzdových prostriedkov v rozpočte.
Uznesenie č. 02-14-09-16/OZ
OZ odsúhlasilo VZN o prevádzke materskej školy na šk. rok 2016/2017.
Hlasovanie:
ZA : 5 P. Csorba Jozef, P.Józsa Juraj, , P.Üveges Vojtech, P.Zsigrai Tomáš, MSc., P.Lengyel Štefan,
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : 0
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K bodu 6 programu OZ: VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ
a ŠK
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s obsahom VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v MŠ a ŠK. Následne vyzval poslancov, aby navrhli výšku príspevku pre MŠ a ŠK.
Vzhľadom k tomu, že výška poplatku v MŠ je stanovená na 7,00 Eur a poslanci OZ ju považovali za
adekvátnu, rozhodli sa túto výšku ponechať.
Čo sa týka poplatku na úhradu nákladov v ŠK odzneli rôzne návrhy. P. Csorba Jozef, aby nebol rozdiel
medzi dotovanými inštitúciami, navrhol sumu 7,00 Eur a následne sa po diskusii poslanci OZ zhodli
v stanovení zvýšenia poplatku z pôvodných 3,00 Eur na 7.00 Eur. Ako dôvod sa uviedla skutočnosť, že
sa zvýšili platy pedagogickým zamestnancom o 6 % s účinnosťou od 01.09.2016. Ako ďalší dôvod sa
uviedlo, že vďaka zvýšeniu tohto príspevku by sa mohli zakúpiť aj rôzne pomôcky do ŠK. Týmto
zvýšením by sa vlastne oba príspevky na čiastočnú úhradu nákladov vyrovnali a boli by jednotné.

Hlasovanie:
ZA : 4
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : 1

P. Csorba Jozef, , P.Lengyel Štefan, P. Zsigrai Tomáš MSc., P. Üveges Vojtech,
P. Józsa Juraj

Uznesenie č. 03-14-09-16/OZ
OZ stanovilo výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v ŠK jednotne a to vo výške 7,00
Eur mesačne. Od platenia príspevku budú oslobodené deti pochádzajúce zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
K bodu7 programu OZ: VZN o stravovaní v zariadení školského stravovania
Starosta obce informoval OZ o obsahu VZN o stravovaní v zariadení školského stravovania a vo
výdajni. Definoval časový harmonogram podávania jedál. Vo VZN je definovaná cena stravnej
jednotky na základe finančného pásma. P. Józsa Juraj sa informoval či by nebola nejaká možnosť
znížiť cenu stravného pre cudzích stravníkov, ktorá je vo výške 2,95 Eur. Ďalej poukázal na
nedostatky, ktoré sa týkajú rozvozu obedov, presunu jedál do výdajni a zabezpečenie nákupu tovaru
a jeho presunu do skladu v zariadení školského stravovania. Starosta obce uviedol, že cena jedla
cudzích stravníkov momentálne ostáva na rovnakej úrovni ako bola doteraz a daný problém týkajúci
sa rozvozu stravy a nákupu potravín, bude riešiť obecným šoférom, ktoré bude mať k dispozícii OMV
na tento účel.

Hlasovanie:
ZA : 5
P. Csorba Jozef, , P.Lengyel Štefan, P. Zsigrai Tomáš MSc., P. Üveges Vojtech, P. Józsa Juraj
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : 0
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Uznesenie č. 04-14-09-16/OZ
OZ odsúhlasilo VZN o stravovaní v zariadení školského stravovania.

K bodu 8 programu OZ: Smernica o verejnom obstarávaní
Starosta obce informoval poslancov OZ o obsahu Smernice o verejnom obstarávaní.
podmienky verejného obstarávania a jeho celkový priebeh.

Vysvetlil

Poslanci OZ berú na vedomie Smernicu o verejnom obstarávaní a boli oboznámení s jej
obsahom.
K bodu 9 programu OZ: Smernica o používaní pečiatok na Obecnom úrade v Hrhove
Starosta obce informoval poslancov OZ o obsahu Smernice o používaní pečiatok na Obecnom úrade
v Hrhove a o jeho podstate.

Poslanci OZ berú na vedomie Smernicu o používaní pečiatok na Obecnom úrade v Hrhove
a boli oboznámení s jej obsahom.
K bodu 10 programu OZ: Odsúhlasenie prevádzkových hodín prevádzkarní
Starosta obce prečítal poslancom OZ požiadavky jednotlivých prevádzok v obci na prevádzkové
hodiny (Kora Presso, Piton club, Bar Victory). Členovia OZ navrhujú jednať s prevádzkami o znížení
nočnej otváracej doby, a to maximálne do 24.00 hod. Dodržanie otváracej doby prevádzok sa bude
kontrolovať námatkovo a za jeho nedodržanie sa budú vyrubovať sankcie. S týmto rozhodnutím budú
oboznámení všetci prevádzkovatelia. Do budúcna sa bude uvažovať aj o kamerovom systéme na
kontrolu dodržania otváracej doby prevádzok. Hlasovanie o otváracích dobách sa presúva na
októbrovú schôdzu OZ.

K bodu 11 programu OZ: Vyhodnotenie letného bloku opráv
Starosta obce informoval OZ o vykonaných opravách v rámci letného bloku:
- boli prevedené maliarske práce a drobné opravy omietok v zdravotníckom zariadení a v rámci
nich bolo zistené, že si strecha vyžaduje tiež opravu, nakoľko premoká
- Výmena stropných svietidiel v základnej škole – nevyhnutná výmena hlavne z hľadiska
bezpečnosti žiakov a pedagógov
- Problematika riešenia odpadového kanálu (žumpy) pred obecným úradom – starosta obce
požiadal o názor OZ ako by sa mala daná problematika (znečistenie olejom) riešiť, či by bolo
lepšie zakúpenie čističky, alebo vybudovanie novej žumpy. Všetci sa zhodli na tom, že treba
zvoliť finančne menej náročné, ale účinné riešenie.
- Parkovanie kamiónov – OZ sa zhodlo, že jednoznačne zakázať parkovanie kamiónov v obci
a vypracovanie VZN, v ktorom by bol tento zákaz podchytený.
- Výmena ventilov v základnej škole – výmena 34 ventilov – termostatických v základnej škole.
Predpokladá sa úspora nákladov vo vykurovacom období. P. Csorba Jozef upozornil aj na
ďalšie možnosti úsporných opatrení, konkrétne myslel na výmenu kotla v základnej škole, ale
aj v zdravotníckom zariadení.
- Zameranie plochy pred obecným úradom - plánovanie odvodňovacieho kanálu
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Zameranie „Bodnár porta“ – výhrady voči pôvodnému projektu, nedodržaná šírka miestnej
komunikácie. P. Csorba Jozef a P. Zsigrai Tomáš, MSc. navrhujú jednoznačne riešiť danú
problematiku rozšírením uvedenej komunikácie.
Otrava psov - v obci viacnásobný výskyt otravy psov, riziko všeobecného ohrozenia. Vec
postúpená na prokuratúru. Momentálne prebieha výsluch dotknutých osôb, poškodených.
Vandalizmus v miestnej autobusovej zastávke - prípad v minulosti - podpálenie kvetináča
(sankcia 205,00 Eur), prípad nastriekanie nápisu na múr (odstránenie zmytím Kačmarikovou
A., ktorej bude za to poskytnutá odmena).
Oplotenie pohrebiska – starosta obce informoval OZ o výške finančných príspevkov
vyzbieraných v rámci dobrovoľnej zbierky a jej využitia. Poukázal na to, že je dôležité
opätovne pokračovať v propagovaní dobrovoľnej zbierky, aby sa získali ďalšie finančné
prostriedky a vďaka nim sa mohlo zakúpiť kvalitné pletivo na oplotenie a to z dôvodu
poškodenia divou zverou. V prípade ak bude nedostatok finančných prostriedkov tak sa
poslanci OZ sa zhodli na tom, že bude elektrická ohrada.
Likvidácia, odstránenie čiernej skládky v „Akácos“ – finančné prostriedky boli získané na
základe podaného projektu, vypracovaného firmou „Ductus“ a celková výška finančného
príspevku je 70 tis. Eur. Zloženie odpadu (stavebný, nebezpečný, komunálny....) Starosta
obce informoval OZ o nutnosti vyhlásenia výberu firmy, ktorá túto likvidáciu pre obec
zabezpečí. P. Józsa Juraj navrhol, že v súvislosti s touto likvidáciou je potrebné urobiť
prístupovú cestu od „Juhászkút“ po čiernu skládku. Starosta uviedol, ako aj p. Zsigrai
navrhol, vybudovať miestnu komunikáciu od "Juhászkút" po Nový rad (Új sor) a to z dôvodu
odbremenenia miestnych komunikácií v centri obce.
Finančná situácia – plnenie rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov vyjadrených
percentuálne v jednotlivých oblastiach. Starosta informoval o zvýšení platov pedagogických
zamestnancov s účinnosťou od 01.09.2016 a to v celkovej výške 6 %. Najväčšiu položku
rozpočtu tvoria mzdové náklady.
Zameranie na okraji obce – uvažuje sa o pozastavení zamerania, nakoľko sa pravdepodobne
odstúpilo od plánovanej výstavby rodinného domu
Oprava miestnej komunikácie - opravy sa uskutočnia využitím studeného asfaltu
Zakúpenie odpadkového koša a lavíc do centra obce - objednané
Osvetlenie miestnej autobusovej zastávky - realizuje sa v súčasnosti
Rozšírenie miestnej komunikácie pod kultúrnym domom- je to súčasť projektu Komunikácie
od Jednoty ku Kultúrneho domu- II. etapa, ktorá bola blokovaná Ref. cirkvou, z dôvodu
nesprávneho návrhu cesty (spád k opornému múru) a tiež z dôvodu bezpečnosti- vibrácie
počas výstavby môžu porušiť stavbu múra.
Vonkajšie schodište pred budovou obecného úradu – vyrovnanie povrchu a pokládka dlažby
za finančne výhodnú cenu v rámci dohody o vykonaní práce - zrealizované
Riaditeľka MŠ upozornila na nedostatky v materskej škole týkajúce sa detských soc. zariadení
(WC), ktoré sú opotrebované a zanesené a vyžadujú si nutnú výmenu. Ďalej na nutnosť
vybrúsenia parkety a okrem toho upozornila, že by bolo vhodné zabezpečiť upratovanie
využívanej telocvične tými, ktorí tam organizujú rôzne športové aktivity.
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Doplnený bod : Smernica o používaní služobného vozidla
Starosta informoval OZ o obsahu smernice o používaní služobného motorového vozidla.
Poslanci OZ pripomienkovali smernicu a navrhovali jej úpravu. P. Csorba Jozef poukázal
členom OZ na skutočnosť, že v akom stave OMV pri jeho zakúpení bolo a do akého stavu ho
dostali a to z dôvodu nezodpovedného prístupu. Poukázalo sa na skutočnosť, že OMV si
vyžaduje profesionálny a zodpovedný prístup jedného „šoféra“.
Hlasovanie:
ZA : 5 P. Csorba Jozef, , P.Lengyel Štefan, P. Zsigrai Tomáš MSc., P. Üveges Vojtech, P. Józsa Juraj
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : 0

OZ prerokovalo a následne odsúhlasilo Smernicu o používaní služobného vozidla.

Doplnený bod : Odpredaj stĺpov elektrického osvetlenia
Starosta obce informoval OZ o prejavení záujmu fy VSD Košice o odkúpení stĺpov verejného
osvetlenia. V súčasnosti bývalé sídlo JRD, priestory p. Imricha Burkusa a fy Nagy Raktárbázisv zastúpení jedného z konateľov- p. Jozefa Šimku, sú bez napájania elektrickej energie.
Prerokovali svoju žiadosť s fy VSD Košice, ktorí sú ochotní vzdušné vedenie priviesť z
trafostanice č.3, na 5 stĺpoch verejného osvetlenia, avšak tieto nie sú na tento účel
dimenzované. Preto VSD zaslali žiadosť o odkúpenie 5 stĺpov verejného osvetlenia v majetku
obce od r. 1991, kde plánujú vymeniť stĺpy za masívnejšie s tým, že verejné osvetlenie sa
premiestni na nové stĺpy. Za staré stĺpy ponúkajú kúpnu cenu 10.-EUR, čo už obsahuje odvoz
a likvidáciu stĺpov. Finančne prívod elektriky do areálu bývalého družstva obec nezaťaží.
Hlasovanie:
ZA : 4 P. Lengyel Štefan, P. Zsigrai Tomáš MSc., P. Üveges Vojtech, P. Józsa Juraj
PROTI: 0
ZDRŽALO SA : Csorba Jozef
Uznesenie č. 05-14-09-16/OZ

OZ odsúhlasilo Kúpnu zmluvu Obce Hrhov s Východoslovenskou distribučnou a.s. č. 1515/3030/2015
o odpredaji 5 podperných bodov na pozemkoch parc.č. 995 a 994 v k.ú. Hrhov slúžiacich v súčasnosti
pre verejné osvetlenie, v cene 10.- EUR.
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K bodu 12 programu OZ : Rôzne
V časti rôzne zástupca starostu, p. Jozef Csorba vyjadril sťažnosť voči postupom starostu, ktoré
považuje za útok na jeho osobu v nasledovných prípadoch:
Od zloženia sľubu bol poverený vedením komisie stavebnej, územného plánovania a životného
prostredia, napriek tomu má pocit, že mu vedenie komisie bolo starostom odobraté. Jednalo sa o
stavbu v roku 2015 pri opornom múre vodopádu, ktorá sa realizovala po úspešnom projekte
združenia YMCA Hrhov, až pri dokončení, ako vedúci stavebnej komisie, sa dozvedel o prebiehajúcej
stavbe.
Starosta vysvetlil, že mu vedenie stavebnej komisie odobraté nebolo, ale on chodí do zamestnania a
starosta musel celý proces stavebného konania previesť, počnúc od projektu až k zabezpečeniu
materiálu ku stavbe, koordinácii prác s pracovníkmi VPP, maximálne ho mohol len informovať a
priebehu prác, čo sa zrejme nestalo.
Druhú sťažnosť zástupca vyjadril pri nedorozumení pri prevoze účinkujúcich Hrhovčanov do
družobnej obce Bódvaszilas, na ich deň obce, týždeň po dni obce v Hrhove. Päť dní pred presunom
bol starostom požiadaný o výpomoc pri prevoze účinkujúcich, no počas 5 dní sa zmenila situácia pri
prevoze (bol ináč zabezpečený) a on nebol informovaný o zmene, považoval to tiež ako útok na jeho
osobu. Starosta vysvetlil, že počas augustových osláv (Dni obce Hrhov, Zmluva s Bódvaszilasom, a
Program pre Deň obce v Bódvaszilasi) bol pracovne aj organizačne značne vyčerpaný a tak sa to
mohlo stať, za čo sa ospravedlnil pred OZ a vyjadril sa, že dúfa, že tento akt nebude negatívne vplývať
na zástupcov postoj k veciam verejným.

K bodu 13 programu OZ : Záver
Starosta obce Ing. Ladislav Tankó poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

...........................................
1. Vojtech Üveges

..............................................
2. Tomáš Zsigrai, MSc.

....................................................
Ing. Ladislav Tankó
starosta obce Hrhov
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