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Obec Hrhov 
Počet strán : 9 
Počet príloh: 
Číslo: 10/2016-Z-3                    V Hrhove, dňa  12.04.2016   

Z Á P I S N I C A 
napísaná v priebehu 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 12.04.2016 
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, Lengyel Štefan (príchod 
18.20 hod.), Körtvélyová Anita (príchod 19.06 hod.), 

Hlavný kontrolór:                             Ing. Bartók Ladislav – hlavný kontrolór 

Ospravedlnení poslanci: -  

Neospravedlnení poslanci: -  

Ostatní prítomní: Šivárová Denisa Mgr. – zapisovateľka 
 Danková Alžbeta – riaditeľka MŠ 
                                                                  
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. Üveges Vojtech    2.  Zsigrai Tomáš, MSc. 

P R O G R A M: 

1. Úvod, privítanie hostí 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
3. Návrh zmluvy na  fy DUCTUS 
4. Návrh zmluvy na GEOSENSE 
5. Návrh Dohody Obce Hrhov a DHZ Hrhov 
6. Návrh na predaj hnuteľného majetku obce 
7. Žiadosť o prijatie do MŠ – Danková A. 
8. Príprava spoločného zasadnutia OZ Hrhov – Monok v mesiaci apríl – družobná obec 
9. Interpelácia poslancov 
10. Rôzne 
11. Záver 
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Doplnenie programu  
 
Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, predniesol návrh na zmenu územného plánu v rámci 
ktorého je potrebné zvýšiť koeficient zastavanej plochy v obci  a Informácie spojené 
s vybavením stavebného povolenia 
 
Rôzne:  
Starosta obce, do programu rôzne doplnil ponuku od VSE v súvislosti s verejným osvetlením 
a problematiku zváženia  zavedenia kanalizácie v obci. 
P. Zsigrai T., MSc.  navrhol doplniť body: 

 oprava miestnej komunikácie a spôsob financovania 

 vyhotovenie harmonogramu, zváženie ďalších nutností prevedenia prác v obci 

 likvidácia dlhodobo uskladnených pieskov, betónových panelov a iných materiálov 
uložených na verejnom priestranstve 

 riešiť otázku spôsobu nadobudnutia pozemkov 

 Určiť vnútorné predpisy v rámci dopravy v obci, umiestnenie nových dopravných 
značiek, vybudovanie parkoviska pre nákladnej dopravy – kamióny.  

 riešenie otázky v súvislosti s vylievaním potoka pri miestnej základnej škole 
 

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

Hlasovanie:  

ZA : 5    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Zsigrai Tomáš MSc., Smutná Beáta, Mgr.,   

Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA :  0   

 

Lengyel Š.  neprítomný, Kortvélyová A. neprítomná 

 

OZ jednohlasne odsúhlasilo program aj s jeho doplnením.  
 

 
K bodu 1 programu OZ – Úvod, privítanie hostí 

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

privítal všetkých zúčastnených.   

 

K bodu 2 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. 

 

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí. 
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K bodu 3 programu OZ:   Návrh zmluvy na fy DUCTUS 

Starosta obce Ing. Ladislav Tankó vyzval všetkých poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu 

zmluvy od fy DUCTUS, ktorý im bol zaslaný 7. marca na oboznámenie sa s jej obsahovou 

stránkou.  Na zasadnutí bol prítomný aj zástupca firmy DUCTUS, p. Bartók G.  ktorý 

odpovedal na jednotlivé otázky členov OZ.  Poslanci OZ navrhli úpravu jednotlivých bodov 

návrhu zmluvy, hlavne ide o vypracovanie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce a z toho vyplývajúce zmeny v územnom pláne, na ktoré budú naväzovať investičné 

projekty, podľa zverejnených výziev.  

Starosta obce, Ing. Ladislav Tankó, dal hlasovať o Návrhu zmluvy s tým, že sa to doplní v 

predmete zmluvy o spracovanie PHSR obce,  zmien v ÚPD obce a spracovanie projektov 

podľa zverejnených výziev. 

 

Hlasovanie:  

ZA : 4  (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš, MSc.) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA 2  : (Poslanci: Smutná Beáta, Mgr. Lengyel Štefan) 

Körtvélyová Anita neprítomná 

 

Uznesenie č. 01-12-04-16/OZ 

OZ sa uznieslo, že po doplnení  predmetu zmluvy o spracovanie PHSR obce, zmien ÚPD 

schváli Návrh zmluvy medzi DUCTUS s.r.o. a Obcou Hrhov.  

 

K bodu 4 programu OZ:   Návrh zmluvy na GEOSENSE 
Starosta obce Ing. Ladislav Tankó vyjadril svoj názor na uvedený návrh zmluvy od fy 
GEOSENSE. Okrem jednorázového nákladu na obstaranie programu nás to bude stáť ďalšie 
náklady na servis, čo vidí neopodstatnené. Opýtal sa na názor prítomných poslancov a dal 
návrh, aby za  uvedených podmienok a v súčasnej finančnej situácii sa zmluva nepodpísala. 
 
Hlasovanie:  

ZA : 5    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Smutná Beáta, Mgr., Üveges 

Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA 1 : (Poslanec: Zsigrai Tomáš., MSc.)  

Körtvélyová Anita neprítomná 

 

Uznesenie č. 02-12-04-16/OZ 

OZ sa uznieslo, že sa za daných okolností a v súčasnej situácii s uvedenou firmou nebude  

spolupracovať.   

 

K bodu 5 programu OZ:   Návrh Dohody Obce Hrhov a DHZ Hrhov 
Starosta obce oboznámil OZ o zostave a poslaní DHZ Hrhov. Zo zákona vyplýva, že úlohy 
DHZO (dobrovoľného hasičského zboru obce) má zabezpečovať obec, niekde to robia 
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vlastnými zamestnancami,  existuje možnosť  poveriť  plnením týchto úloh Dobrovoľný 
hasičský zbor. Poslanci boli oboznámení s návrhom od 6. apríla 2016  a vyzval ich k 
pripomienkovaniu.   P. Zsigrai Tomáš MSc. a Lengyel Štefan vyzvali starostu, aby uvedená 
dohoda bola rozšírená o nasledovný bod: „náklady na činnosť budú čerpané len výlučne len 
do výšky poskytnutej dotácie cez DPOSR a schváleného rozpočtu obce na príslušný rok“. 
 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu Dohody Obce Hrhov a DHZ Hrhov s jej doplneným 
rozšírením vyššie uvedeného bodu.   

Hlasovanie:  

ZA : 6    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

Körtvélyová Anita neprítomná 

 

Uznesenie č. 03-12-04-16/OZ 

OZ sa uznieslo, že súhlasí aby DHZ Hrhov plnila externou formou úlohy Dobrovoľného 
hasičského zboru obce (DHZO)  a medzi Obec Hrhov a DHZ Hrhov sa podpíše dohoda, 
ktorej návrh bude rozšírený o nasledovný bod: „náklady na činnosť DHZ Hrhov budú 
čerpané len výlučne len do výšky poskytnutej dotácie cez DPO SR a schváleného rozpočtu 
obce na príslušný rok“. 

 

K bodu 6 programu OZ :   Návrh na predaj hnuteľného majetku obce 
Starosta obce Ing. Ladislav Tankó predložil poslancom OZ návrh na predaj hnuteľného 
majetku obce a to  osobné motorové vozidlo Zn. Škoda Felícia, rok výroby 1997, s počtom 
najazdených km 397 222.   Znalcom bol hnuteľný majetok ohodnotený  trhovou cenou 
450,00 Eur (slovom: štyristopäťdesiat eur). Poslanci OZ sa vyjadrili k predaju uvedeného 
majetku a rozhodli,  že sú ďalšie investície do opráv hnuteľného majetku neadekvátne 
a preto je uvedený majetok určený na predaj. Predajná cena sa môže prispôsobovať 
súčasným trhovým cenám a môže  sa pri predaji pohybovať v rozpätí 250,00 Eur – 450,00 
Eur. 

Hlasovanie:  

ZA : 6    (Poslanci: Csorba Jozef,  Józsa Juraj, ,  Lengyel Štefan,   Zsigrai Tomáš MSc., Smutná 

Beáta, Mgr., Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

Körtvélyová Anita neprítomná 

 

Uznesenie č. 04-12-04-16/OZ 

Poslanci OZ sa uzniesli, že súhlasia s predajom hnuteľného  majetku obce, osobné motorové 

vozidlo Zn. Škoda Felícia, rok výroby 1997, s počtom najazdených km 397 222. Cena pri 

predaji sa môže pohybovať v rozpätí  250,00 – 450,00 Eur, vzhľadom na súčasný vývoj 

trhových cien osobných motorových vozidiel.  
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K bodu 7 programu OZ:  Žiadosť o prijatie do MŠ – Danková Alžbeta 
Starosta obce Ing. Ladislav Tankó informoval poslancov OZ o požiadavke navýšiť súčasný stav 
detí v miestnej materskej škole o jedno dieťa.  Riaditeľka MŠ - Óvoda, Hrhov 365 – 
Tornagörgő  365,  Alžbeta Danková  podala poslancom OZ  informácie o podmienkach 
prijatia detí do materskej školy. Poukázala na konkrétne podmienky prijatia detí do MŠ na 
základe legislatívnych úprav zákonov a vyhlášok.  V rámci nich sa upravujú nielen podmienky 
prijatia dieťaťa do zariadenia, ale aj celková kapacita počtu detí a posudzujú sa ďalšie kritériá 
v súvislosti s prijatím dieťaťa. Zákonnom sú dané podmienky, ktoré nesmú byť porušené 
a ostatné náležitosti v súvislosti s prijímaním deti sú výlučne v kompetencii riaditeľky MŠ 
a nie zriaďovateľa.  Zriaďovateľ a OZ rozhoduje len o výške finančného príspevku 
a podmienkach jeho platenia.  Riaditeľka MŠ opätovne zdôrazňovala, že poslanci OZ nemajú 
v kompetencii rozhodovať o uvedenej problematike.    
 

Hlasovanie:  

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

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita (už prítomná) ,  Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

OZ berie na vedomie, že o uvedenej záležitosti nerozhoduje a nemá v kompetencii o danej 

záležitosti rozhodovať.  

 

K bodu 8 programu OZ :  Príprava spoločného zasadnutia OZ Hrhov – Monok v mesiaci apríl 
– družobná obec 
Starosta obce Ing. Ladislav Tankó informoval OZ o spolupráci s družobnou obcou Monok. 
Zisťoval názor poslancov OZ  o obnovení, rozšírení tejto spolupráci. Uviedol, že dňa                
6. augusta 2016 sa uskutoční Deň obce Hrhov a zvažuje pozvanie hostí z danej lokality. Dal 
hlasovať poslancom OZ  o svojom zámere, ktorý spočíval v naplánovaní spoločného 
zasadnutia OZ Hrhov – Monok.  Toto zasadnutie by bolo naplánované na koniec  apríla 2016.  

Hlasovanie:    

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

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

Uznesenie č. 05-12-04-16/OZ 

Poslanci OZ sa uzniesli, že koncom apríla 2016 sa uskutoční spoločné zasadnutie OZ Hrhov – 

Monok a táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať, pretože môže byť prínosom tak 

v kultúrnej ako aj v športovej oblasti.   
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K bodu 9 programu OZ :  Interpelácia poslancov 

1. P. Smutná B., Mgr sa informovala ako je to s . „Kultúrnym domom“ v súvislosti so 

zariadením a ukončeným prenájmom medzi Obec Hrhov a Reformovanou 

kresťanskou cirkvou Hrhov :  starosta obce Ing. Ladislav Tankó poskytol informácie, že 

zariadenie ostáva v kultúrnom dome  bezodplatne a to pod podmienkou, že obec 

bude mať priestory na obecnú schôdzu zadarmo a Reformovaná kresťanská cirkev 

bude naďalej nehnuteľnosť využívať ako kultúrny dom.  

2. P. Józsa J. sa informoval  či bol vykonané nejaké zmeny v rámci ušetrenia finančných 

prostriedkov v rámci rozpočtu, konkrétne nasadené úsporné opatrenia v oblasti 

mzdových prostriedkov. Starosta obce Ing. Ladislav Tankó využil právo vyjadriť sa 

k danej problematike o 30 dní. 

3. P. Lengyel Š. sa informoval o záväzkoch firmy Agreko s.r.o. Hrhov, Bola mu  podaná 

informácia, že uvedená firma si postupne spláca svoje záväzky. 

4. P. Csorba J. sa opýtal starostu obce, že aký má pocit v súvislosti so svojim 

delegovaním na funkciu starostu a jeho doterajším pôsobením, čo sa týka z osobného 

pohľadu starostu, odozvy zo strany verejnosti a spolupráci s OZ. Touto cestou 

starosta obce vyjadril spokojnosť so svojou funkciou a so spoluprácou s poslancami 

OZ. Veľkú vďaku vyjadril Bartókovi Ladislavovi, Ing. – hlavnému kontrolórovi za jeho 

pomoc, ústretovosť  a doterajšiu spoluprácu.  Okrem iného vyjadril, že úsilím starostu 

je preferovať spolucítenie, súdržnosť a život bez konfliktov. Podľa neho je v dedine 

pokojná atmosféra.  

5. P. Józsa J. sa informoval či budú nejaké úsporné opatrenia v rámci miestnej základnej 

školy a jeho nerentabilnosti, konkrétne mal na mysli školské kluby. Starosta obce na 

jeho dotaz uviedol, že nebudú úsporné opatrenia, ale sa budú hľadať vhodné riešenia 

na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov. 

6. P. Csorba J. sa informoval o obsadení pracovnej pozície upratovačky na obecnom 

úrade. Poukázal na skutočnosť, že pôvodná pracovná sila odišla do dôchodku 

a miesto nej hneď nastúpila nová sila a to bez výberového konania. Okrem iného sa 

informoval, kedy majú v pláne odísť aj ďalšie pracovníčky s nárokom na starobný 

dôchodok. Starosta obce Ing. Ladislav Tankó zdôraznil, že toto pracovné miesto bolo 

obsadené  osobou ŤZP a to viac ako 70 %, ktorá bude zaradená do chráneného 

pracoviska a v rámci tejto skutočnosti obec dostane z ÚPSVaR príspevok na 

refundáciu časti mzdových nákladov, ktoré budú žiadané štvrťročne v súvislosti 

s prevádzkovanými nákladmi chráneného pracoviska. Ďalej starosta obce uviedol, že 

ostatné pracovníčky zatiaľ neuvideli deň odchodu a teda miesta ešte nie sú uvoľnené, 

aby sa obsadzovali novými pracovnými silami. Ďalej uviedol, že uvažuje pri novom 

vytvorenom pracovnom mieste, po uvoľnení pozície upratovačka v MŠ,  o skrátenom 

pracovnom úväzku.  

7.  P. Zsigrai T., MSc. sa informoval či boli urobené nejaké opatrenia ohľadom osobných 

príplatkov zamestnancov obecného úradu. Starosta obce si vyžiadal 30 dní  na 

analýzu mzdových prostriedkov a následne podá informácie OZ.  
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8. P. Józsa J. sa informoval či Molnár T. spláca svoje záväzky. Starosta obce uviedol, že 

daná záležitosť bude postúpená na vymáhanie exekútorovi.  

9.  P. Csorba J. vyjadril svoj názor na oplotenie pohrebiska. Poukázal na nekvalitný 

materiál a na skutočnosť, že sa doterajšími investíciami nič nevyriešilo, lebo oplotenie 

je opäť divou zverou devastované. Zdôraznil, že  sa mal zakúpiť kvalitnejší materiál 

a pripraviť špeciálne oplotenie na ochranu pred divou zverou.  

10.  

K bodu 10 programu OZ :  Rôzne 
 

 oprava miestnej komunikácie a spôsob financovania: Riešenie kritických stavov 
miestnej komunikácie – firma BITUNOVA obhliadka a cenová ponuka – P. Zsigrai T. 
MSc. upozornil na to, aby sa vyžiadali viaceré cenové ponuky na realizáciu daného 
zámeru.  Financovanie by bolo výhodné, keby sa dalo realizovať v rámci nejakých 
finančných prostriedkov z eurofondov. Ďalej sa uvažuje o otvorení projektovej 
dokumentácie a rozšírenie miestnej komunikácie od Jednoty ku kult.domu, nakoľko 
uvedený skutočný stav nevyhovuje požadovaným predpisom, konkrétne čo sa týka 
stanovenej šírky dvojprúdovej cesty.  
 

 vyhotovenie harmonogramu, zváženie ďalších nutností prevedenia prác v obci:  
úprava verejného priestranstva, autobusová zastávka uloženie betónových dlažieb, 
oprava múru pri „Pitone“,  Ďalej riešiť výmenu okien v MŠ, zistiť či je ponuka ešte 
aktuálna a bolo by veľkým prínosom získať finančné prostriedky na základe výziev.  
 

 likvidácia skládok stavebného materiálu, betónových panelov a iných  materiálov 
umiestnených  na verejnom priestranstve :  Starosta obce informoval poslancov OZ , 
že dal spracovať zoznam  uvedených skládok v obci.  Na základe zistených skutočností 
budú majitelia predvolaní a vyhotoví sa písomný záznam z tohto zasadnutia, v ktorom 
sa stanoví presný dátum, do ktorého bude skládka likvidovaná.   
 

 V súvislosti s drobným stavebným odpadom, odpadovým hospodárstvom existuje 
VZN. Nutnosťou je doriešiť formu uskladnenia, zber,  váženie odpadu a vyberanie 
poplatkov za jeho likvidáciu. Starosta obce  informoval OZ o  nutnosti zakúpiť  merací 
prístroj na váženie drobného stavebného odpadu. Ďalej informoval  OZ o tom že 
uvedený druh odpadu bude pozbieraný a uskladnený v areály aktivačného centra. 
Veľkou výhodou pri realizácii tohto zámeru by bolo získanie finančných prostriedkov 
z vyhlásenej výzvy na zberný dvor. 

 

 riešiť otázku spôsobu nadobudnutia pozemkov: napríklad odkúpením, ale len 
v prípade jasne stanovených cieľov, na aký účel by slúžili, alebo poprípade výmenou 
parciel. 
 

 Určiť vnútorné predpisy v rámci dopravy v obci, zvážiť možnosť umiestnenie nových 
dopravných značiek, vybudovanie parkoviska pre nákladnú dopravu – kamióny: 
Starosta obce uviedol, že v obci je naozaj nutné riešiť parkovanie automobilov na 
verejnom priestranstve, vrátane kamiónov a je potrebné vypracovať VZN v súvislosti 



 

8 

 

s parkovaním kamiónov a predložiť ho na schválenie. Ďalej uviedol, že nie je 
opodstatnené riešiť parkovisko pre nákladné automobily – kamióny, nakoľko za lepšie 
riešenie považuje všeobecne udeliť zákaz vjazdu takýmto vozidlám do obce, 
samozrejme okrem zásobovania. Odôvodnil to tým, že ich parkovaním sa zaberajú 
priestranstvá a poškodzuje sa rapídne miestna komunikácia, ktorá je aj tak 
v dostatočne opotrebovanom stave. 
 

 riešenie otázky v súvislosti s vylievaním potoka pri miestnej základnej škole: P. 
Zsigrai T., MSc.  poukázal na problematiku uloženia stavebných panelov p. Tirolya  pri 
miestnej ZŠ a to v súvislosti s vylievaním potoka. Ďalej uviedol, že kanál pri Körtvély 
Benjamínovi je porušený a predstavuje nebezpečenstvo.  
 

 Nájomné byty: riešiť otázku nájomných bytov stavaných z prostriedkov eurofondov. 
Starosta poukázal na možnosť získania týchto finančných prostriedkov. OZ poukázalo 
na skutočnosť, či je vôbec záujem zo strany obyvateľstva o takúto výstavbu, keďže ide 
o prenájom a nie možnosť odkúpenia bytov do osobného vlastníctva. Predovšetkým 
je nutné urobiť prieskum a zistiť predbežný záujem zo strany obyvateľstva.  
 

 Vodný mlyn: vyžiadanie  stanoviska pamiatkostavu, či ide o národnú kultúrnu 
pamiatku a požiadať, aby bola označená tabuľou „Národná kultúrna pamiatka“. 
V prípade ak nie, tak ju vymazať zo zoznamu kultúrnych pamiatok obce.  

 
 
Doplnený bod programu OZ: stavebné povolenie 
 
Šimková H. – stavebné povolenie.  Koeficient zastavenej plochy  0,2  podľa  územného plánu. 
To znamená, že môže táto plocha byť zastavená len na 20 %.  Tento koeficient je stanovený 
veľmi prísnym limitom a predstavuje nevýhodu pre tých, ktorí majú v pláne stavať v našej 
obci.     

Hlasovanie:    

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

Beáta, Mgr., Körtvélyová Anita,  Üveges Vojtech) 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA : 0 

 

 

Uznesenie č. 06-12-04-16/OZ 

 OZ sa uznieslo,  že koeficient zastavaných plôch v obci sa zvyšuje z  pôvodných  0,2 na  0,4   

a vzdialenosť novostavby od uličnej čiary sa bude prispôsobovať súčasnej zástavbe.   

 

 
 
K bodu 11 programu OZ :  Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  
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.................................................                ............................................. 

1. Uveges Vojtech                                 2.  Zsigrai Tomáš, MSc.   

            

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Tankó 

starosta obce Hrhov 


