
 

 

Obec Hrhov 
Počet príloh : 
Číslo:                         V Hrhove, dňa  14.01.2016   

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 14.01.2016 
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. Józsa Juraj     2.  Körtvélyová Anita 

P R O G R A M: 

 

1. Úvod 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov 
3. Doplnenie a odsúhlasenie programu 
4. Kontrola uznesení OZ z 15.12.2015 
5. Návrh na predĺženie zmluvy na právne zastupovanie- JUDr. Vnenčáková 
6. Návrh rozpočtu (mzdy, energie, ostatné) 
7. Dodatok č.1 k VZN č.1/2015  o trhovom poriadku 
8. Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o umiestnení volebných plagátov 
9. Správa stavebnej komisie o začatí riešenia odvodňovacích kanálov 
10. Správa kultúrnej komisie o návrhu plánu podujatí na rok 2016 
11. Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
12. Rôzne 
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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, ktorý 

privítal všetkých zúčastnených.  

 

K bodu 2 programu OZ:  Voľba zapisovateľa, overovateľov 

 

Na návrh starostu, poslanci jednohlasne schválili:  

Za overovateľov zápisnice: 

-  P. Józsa Juraj, 

-  P. Körtvélyová Anita  

za zapisovateľku Mgr. Denisu Šivárovú.  

  

Hlasovanie:  

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

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

 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

K bodu 3 programu OZ:  Doplnenie a odsúhlasenie programu 

 

- Mgr. Hranyó Michal navrhol bod spojený  s otázkami v súvislosti s  poskytovaním 

finančných príspevkov z rozpočtu obce na podporu Reformovanej kresťanskej cirkvi 

Hrhov a doručil OZ dodatok k nájomnej zmluve za prenájom kultúrneho domu 

- Ing.  Tankó L., starosta obce navrhol bod na prerokovanie a to o zámere návrhu VZN 

k poskytovaniu príspevkov z rozpočtu obce, ktorého podstatou by bolo rozdeľovanie 

finančných prostriedkov na základe vypracovaného projektu na konkrétnu akciu 

- Prezentácia katastrálneho programu  „Geosense“ a jeho využitie. 

 

Starosta obce navrhol hlasovať o programe  aj s jeho doplnením.  

 

Hlasovanie:  

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

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

 
PROT I : 0 

ZDRŽALI SA : 0  

 

Upravený program OZ  bol  jednohlasne schválený.  
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K bodu 4 programu OZ:  Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ z  15.12.2015 

 

- Inventarizácia – na základe návrhov na vyradenie sa založí škodová komisia, ktorá bude 

následne posudzovať majetok na vyradenie 

- Zmluva s mestom Košice o podporovaní dvoch detí v rámci voľnočasových aktivít  – 

podaná informácia o nezrovnalostiach v obsahu zmluvy a o výzve na odstránenie týchto 

nedostatkov, na základe ktorých nebolo možné previesť finančné prostriedky stanovené 

v zmluve 

- zimná údržba –  už sa realizuje, nakúpil sa posypový materiál. Stroj sa zatiaľ nezakúpil.  

-  VZN o komunálnom odpade a o drobnom stavebnom odpade je v platnosti od 

01.01.2016. Je potrebné doriešiť ešte niektoré otázky v súvislosti s likvidáciou, 

nahlásením a vážením jeho množstva.  Váženie množstva by sa mohlo realizovať 

zapožičaním merača z obce Jablonov nad Turňou. 

- Priamy prenájom Jednota – uzatvorená zmluva z COOP Jednota a aj s ostatnými 

subjektmi užívajúcimi priestory vo vlastníctve Obce.  

- Umiestnenie volebných plagátov –  tabuľa premiestnená na základe podnetov zo strany 

Rímsko-katolíckej cirkvi Hrhov, podľa ktorej pôvodné umiestnenie volebných plagátov je 

v rozpore s kresťanskou ideológiou. 

- Zakúpenie multifunkčného zariadenia – zariadenie bolo zakúpené a už je v užívaní. 

- Čierna skládka – vyrozumenie životného prostredia, v ktorom je uvedené, že pozemková 

spoločnosť nie je vlastník odpadu a nedá sa zistiť jeho  pôvodca a z uvedeného dôvodu 

je povinná likvidovať skládku obec a to  v spolupráci s inými subjektmi. Do likvidácie 

čiernej skládky bude prístupová cesta uzatvorené na danom mieste. Ing. Ladislav Tankó, 

starosta obce informoval OZ aj o jeho zámere pôvodne podaný projekt na likvidáciu 

čiernej skládky prepracovať 

- Sťažnosť A. Kinyika – dňa 4. Januára 2016 sa uskutočnilo zasadnutie, na ktorom boli 

prítomní predvolané dotknuté osoby  aj zástupcovia stavebnej komisie. P. Csorba J. 

informoval o výsledkoch zasadnutia 

- Financovanie Futbalového klubu –  naplánované finančné prostriedky v rozpočte obce sú 

vo výške 5 000,00 Eur pre šport a 5 000,00 Eur pre kultúru.  

-  Zatvárač dverí zakúpený,  ale momentálne ešte nie je namontovaný. 

- Univerzálny kuchynský robot – zakúpený. 

 

K bodu 5 programu OZ:  Návrh na predĺženie zmluvy na právne zastupovanie- JUDr. 
Vnenčáková 
 

Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó informoval OZ o druhu poskytovaných služieb uvedenou 

právničkou. Skonštatoval, že služby sú predovšetkým spojené s vyhotovením zmlúv a iných 

právnych dokumentov a s  poskytovaním právneho poradenstva. Tieto služby boli 

poskytované za poplatok 75,00 Eur mesačne. Forma komunikácie je osobná, ale aj  
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elektronická.  Vyzdvihol pohotovú reakciu a zodpovedný prístup pri poskytovaní služieb.  

Predložený návrh zmluvy na predĺženie bol na dobu určitú a to do ruku  2018. 

V rámci tohto bodu programu p. Bartók Gergely požiadal OZ, aby sa tento bod na tomto 

zasadnutí neprerokoval a presunul sa na ďalšie zasadnutie OZ. Svoj zámer vyjadril tým, že na 

najbližšom zasadnutí OZ by rád prezentoval služby, ktoré poskytuje firma, v ktorej pôsobí 

a okrem právneho poradenstva sa zaoberajú aj vypracovaním projektov na získanie 

finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.  

 

 
K bodu 6 programu OZ :   Návrh rozpočtu (mzdy, energie, ostatné)    

 

Starosta Ing. Ladislav Tankó, informoval OZ o možnosti zostavenia rozpočtu bez programovej 

štruktúry. Ing. Ladislav Bartók, hlavný kontrolór a Mária Bartóková, účtovníčka, podali 

informácie OZ o podstate a význame zostavenia rozpočtu takouto formou. Táto forma 

zostavenia rozpočtu je schválená a ošetrená aj legislatívou.  

Starosta obce Ing. Ladislav Tankó dal OZ hlasovať o tom, že či sa bude rozpočet obce 

zostavovať na základe programovej štruktúry alebo bez programovej štruktúry.   

 

Hlasovanie:  

ZA : 7  ( P. Csorba Jozef,P.  Józsa Juraj, P. Lengyel Štefan, P.  Zsigrai Tomáš MSc.,P.  Smutná 
Beáta Mgr., P. Üveges Vojtech, P. Körtvélyová Anita) 

 
PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0     

 

Uznesenie č. 01-14-01-16/OZ: 

OZ  Uznesením č. 01-14-01-16/OZ jednohlasne odsúhlasilo spôsob zostavenia rozpočtu bez 

programovej štruktúry.   

 

K bodu 7 programu OZ:  Dodatok č.1 k VZN č.1/2015  o trhovom poriadku 
 

V januára 2015 bol vypracovaný VZN o trhovom poriadku, v ktorom boli vymedzené 

priestory na ambulantný predaj, trhové priestory:  parkovisko pred katolíckym farským 

úradom a parkovisko miestnej autobusovej zastávky. Vzhľadom k tomu, že parkovisko pred 

katolíckym farským úradom sa nepovažuje za verejné priestranstvo a nebude sa už využívať 

na ambulantný predaj, bolo potrebné túto zmenu zapracovať do dodatku č. 1 k VZN č. 

1/2015.  Týmto dodatkom sa upravujú trhové priestory na ambulantný predaj a na tento 

účel bude slúžiť už parkovisko miestnej autobusovej zastávky.  
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Hlasovanie:  

ZA : 7  ( P.  Csorba Jozef, P. Józsa Juraj, P. Lengyel Štefan, P. Zsigrai Tomáš MSc., P. Smutná   
Beáta Mgr , P.  Üveges Vojtech,  P. Körtvélyová Anita ) 

 
PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  0   

Uznesenie č. 02-14-01-16/OZ: 

Týmto uznesením č. 02-14-01-16/OZ sa ruší vymedzený trhový priestor na parkovisku pred 

katolíckym farským úradom. Na základe vyššie uvedeného dodatku bude vymedzené trhové 

miesto v obci parkovisko miestnej autobusovej zastávky.   

 

 

K bodu 8 programu OZ :  Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o umiestnení volebných plagátov 

Starosta obce Ing. Ladislav Tankó, informoval OZ o tom, že na  základe podnetu 

Rímskokatolíckej  cirkvi Hrhov, bolo potrebné premiestniť tabuľu na umiestnenie volebných 

plagátov z parkoviska Rímskokatolíckeho farského úradu  na múr pred obecným úradom. 

Z uvedeného dôvodu budú volebné plagáty umiestnené na tabuli  na múry pred obecným 

úradom.  

 

Hlasovanie:    

ZA :7 (  P. Csorba Jozef, P. Józsa Juraj,  P. Lengyel Štefan, P.  Zsigrai Tomáš MSc.,P.  Smutná 
Beáta Mgr. P.  Körtvélyová Anita, P. Üveges Vojtech ) 

 
PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 03-14-01-16/OZ: 

OZ jednohlasne odsúhlasilo miesto na umiestnenie volebných plagátov a to na múry pred 

budovou obecného úradu.  

 

     

K bodu 9 programu OZ : Správa stavebnej komisie o začatí riešenia odvodňovacích kanálov 

Ako už bolo uvedené v úvode pri kontrole plnenia uznesení, P.  Csorba Jozef, predseda 

stavebnej komisie informoval o začatí riešenia odvodňovacích kanálov. Táto otázka bola 

iniciovaná na základe prešetrenia sťažnosti. p. Alexandra Kinyika.  Dňa 4. Januára 2016 boli 

dotknuté osoby z jeho okolia a členovia stavebnej komisie predvolaný na pojednávanie. 

Výsledkom tohto stretnutia bolo navrhnuté riešenie na danú problematiku a to odhrnutie 

zeminy, úprava povrchu terénu, ktorá by sa mala realizovať koncom januára. Týmto krokom 

by sa voda presmerovala iným smerom. Následne na riešenie vyššie uvedeného problému by  
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bolo potrebné zamerať ulice, spády a  zistiť vlastníkov pozemkov, plôch (návrh do budúcna). 

V rámci týchto zistení by sa mohla riešiť otázka budovania, čistenia odvodňovacích kanálov.  

 

K bodu 10 programu OZ :  Správa kultúrnej komisie o návrhu plánu podujatí na rok 2016 

P. Smutná Beáta, Mgr. informovala o plánoch kultúrnych podujatí na rok 2016. Plán bol 

zostavení z kultúrnych podujatí rôznych usporiadateľov (MŠ, YMCA, JDS, Csemadok....). P. 

Zsigrai Tomáš, MSc.  sa informoval či sa uvažuje o tom, aby tieto akcie boli zosúladené 

s akciami obcí v blízkom okolí. Ing. Tankó Ladislav, starosta obce,  informoval OZ o tom, že 

považuje za dôležité,  aby sa jednotlivé kultúrne podujatia organizovali v súvislosti so 

skúmaním kultúrnych podujatí blízkeho okolia, teda aby sa jednotlivé akcie neprekrývali 

s akciami blízkych obcí .  

  

 
K bodu 11 programu OZ :  Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
 

 
Starosta obce informoval OZ o návrhu zmene VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce. 

Finančné prostriedky na základe tohto VZN by mali byť rozdelené do dvoch balíkov, a to 

jeden pre kultúru a druhý pre šport.  V balíkoch budú vyčlenené finančné prostriedky, ktoré 

sa budú rozdeľovať na základe podaných projektov, zámerov. Tieto projekty budú 

vypracované na konkrétnu akciu, podujatie.  Ing. Bartók Ladislav, hlavný kontrolór obce,  

pripomienkoval, aby sa stanovil termín na doručenia žiadostí a výziev. Na základe jeho 

pripomienky, Ing. Ladislav Tankó, starosta obce navrhol, aby sa žiadosti o poskytnutie 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce,  na konkrétne podujatia, akcie, podávali do 15. 

februára 2016. Žiadosti o finančné príspevky z rozpočtu obce musia byť zamerané na 

verejnoprospešné aktivity.  

 

 

K bodu 12 programu OZ :  Rôzne 
 

 

„Geosense“ – prezentácia.  Prezentácia webovej aplikácie, ktorá obsahuje verejné 

a neverejné zložky a je zameraná na zmapovanie terénu, máp. Obsahuje mapy katastrálne, 

ortosnímky, dajú sa zaznamenávať cez aplikáciu rôzne adresné body. Táto webová aplikácia 

umožňuje zmapovanie rôzneho terénu na základe určenia adresných bodov. Pri 

zaznamenávaní adresných bodov sa používa mobilná aplikácia alebo tablet, prostredníctvom 

ktorých sa priamo odosielajú údaje do systému.  Cena je stanovená podľa balíka (vrstiev) . 

Čiastka sa delí na jednorazové založenie projektu, jednorazová cena pri zakúpení a na  ročné  

položky, ktoré zahrnujú údržbu a servis.  
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Kultúrny dom:  

Na zasadnutie OZ prišli zástupcovia Reformovanej kresťanskej cirkvi Hrhov, ktorý predložili 

nový dodatok k nájomnej zmluve na prenájom kultúrneho domu, v ktorom stanovili novú 

výšku nájomného a to 750,00 Eur / štvrťročne a to od 01.01.2016.  Okrem iného Mgr. Hranyó 

Michal upozornil na skutočnosť, že cirkev nemá finančné prostriedky na zlepšenie stavu 

kultúrneho domu a chýbajú finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu.  

P. Józsa Juraj navrhol požiadať Reformovanú kresťanskú cirkev o dlhodobí prenájom 

kultúrneho domu a v rámci toho by sa mohla realizovať aspoň čiastočná rekonštrukcia.  

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

                                   

 

                  

  

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

1. Józsa Juraj                       2. Körtvélyová Anita 

 

             

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Tankó 

Starosta obce Hrhov 


