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Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 1/2017-Z-2

V Hrhove, dňa 20.04.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 20.03.2017 o 18.00
hod. v miestnosti Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:

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

Ospravedlnení poslanci:
Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Bartók Ladislav – hlavný kontrolór
Renáta Porubánová Mgr. – riaditeľka ZŠ, Alžbeta Danková
– riaditeľka MŠ, Gergely Bartók – DUCTUS

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. Körtvélyová Anita

2. Lengyel Štefan
P R O G R A M:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Návrh zmeny na prenájom hnuteľného majetku obce (pracovné stroje)
Schválenie vlastného podielu na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Schválenie vlastného podielu na odstránenie čiernej skládky
Informácia o stave strechy Základnej školy
Menovanie vyraďovacej a likvidačnej komisie pri OZ Hrhov
Informácia od fy Ductus
Rôzne
a. Okrasné stromy pri Dome smútku
b. Oprava miestnych komunikácií
c. Oprava verejného osvetlenia
d. Oprava obecných budov
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Starosta obce privítal poslancov, a dal odsúhlasiť program. Pán Gergely Bartók navrhol prejednať bod
č. 7 ako prvý, nakoľko nemôže byť prítomný do konca zasadnutia. Poslanci súhlasili s návrhom p.
Bartóka.
Hlasovanie o programe:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,
Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
1. Informácia fy Ductus o projektových aktivitách
P. Bartók informoval poslancov o podaných projektoch fy. Ductus za Obec Hrhov. Niektoré projekty
boli zamietnuté, u ostatných sa čaká na rozhodnutie.
Ďalej uviedol, že štatutár fy. Ductus má pre obec návrhy na úspory v rozpočte, ktoré predkladá na
najbližšom osobnom stretnutí so starostom.
OZ berie na vedomie správu, ktorú predložila fy. Ductus.
2. Návrh zmeny na prenájom hnuteľného majetku obce
Starosta obce uviedol, že nakoľko obec nie je podnikateľským subjektom, nemôže svoj majetok
požičať. V prípade prenájmu hnuteľného majetku obce treba vyhotoviť nájomnú zmluvu, a následne
zverejňovať podľa platných predpisov. Ako návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
predkladal návrh sadzby poplatku za prenájom, ktorý bol ďalej upravený podľa návrhu poslancov.
Návrh bude vyvesený na úradnú tabuľu obce k pripomienkovaniu, a o schválení sa bude hlasovať na
najbližšom zasadnutí OZ.
3. Schválenie vlastného podielu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR sme podali žiadosť na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Je
potrebná vnútorná rekonštrukcia miestností, bude vybudovaná 1x kancelária, umyváreň a wc.
Vonkajšia rekonštrukcia pozostáva z výmeny strechy a stavby žumpy. Celková suma rekonštrukcie je
30.000,00 EUR. Vlastný podiel 5 % z celkovej sumy činí 1.500,00 EUR, ktorý bude financovať obec
Hrhov.
Hlasovanie:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,
Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie: č. 01-20-04-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že Obec Hrhov uhradí vlastný podiel 5 % v sume 1.500,00 EUR na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
4. Schválenie vlastného podielu na financovanie projektu: Odstránenie čiernej skládky
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo o schválení úhrady vlastného podielu na financovanie projektu
„Odstránenie nelegálnej skládky v obci Hrhov“.
Hlasovanie:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,
Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 02-20-04-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove sa uznieslo, že uhradí vlastný podiel 5% v sume 2.499,13
EUR na projekt „Odstránenie nelegálnej skládky v obci Hrhov“.
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5. Informácia o streche základnej školy
Starosta obce poďakoval zástupcovi p. Csorbovi , že pohotovo reagoval na riešenie havarijného stavu,
a zohnal odborníka na opravu plochej strechy na budove ZŠ. Následne v ten týždeň z druhej časti
budovy strhol vietor lepenku. Škodová udalosť bola nahlásená do poisťovne, ktorú poisťovňa neuznala.
Starosta obce sa obrátil so žiadosťou na Ministerstvo školstva o poskytnutie finančnej podpory na
zmenu typu plochej strechy na sedlovú (náklady 60.000,00 EUR), zatiaľ bez odozvy. Obecné
zastupiteľstvo sa rozhodlo, že treba čím skôr, bez čakania pristúpiť k oprave poškodenej plochej
strechy a poverilo starostu s výberom dodávateľa (nie najlacnejšieho, ale najlepšieho). Bude potrebné
uznesenie obecného zastupiteľstva o zmenu rozpočtu a povolenie čerpania z rezervného fondu obce.
6. Menovanie vyraďovacej a likvidačnej komisie pri OZ
Starosta obce oznámil, že v inventúrnom procese treba pokračovať, a poškodené, nefunkčné
a nepotrebné zariadenie vyradiť, resp. likvidovať.
Komisiu navrhol v zložení:
Vyraďovacia komisia: Csorba Jozef – Predseda
Smutná Beáta Mgr. – členka
Lengyel Štefan – člen
Likvidačná komisia:
Józsa Juraj – Predseda
Zsigrai Tomáš, MSc. – člen
Üveges Vojtech – člen
Hlasovanie:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech,
Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 03-20-04-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo o personálnom obsadení
vyraďovacej komisie: Jozef Csorba – Predseda
Smutná Beáta Mgr. – členka
Lengyel Štefan – člen
likvidačnej komisie:
Józsa Juraj – Predseda
Zsigrai Tomáš, MSc. – člen
Üveges Vojtech – člen
V časti: Rôzne
a)
b)
c)

d)

Okrasné tuje pred Domom smútku: Poslanci OZ navrhujú ostrihávať, a nie rúbať.
Oprava miestnych komunikácií: Starosta oznámil poslancom, že na rekonštrukciu
najviac poškodené cesty bude potrebovať 23.000,00, resp. 9.500,00 EUR
Oprava verejného osvetlenia: Technik VSE navrhol spôsob starostovi obce, ako
realizovať výmenu osvetľovacích telies na LED úsporné (230W) žiarivky, čím by obec
ušetrila na spotrebe elektrickej energie, a tiež na údržbárskych prácach v čase záruky.
O realizácii výmeny sa bude jednať neskoršie.
Oprava obecných budov: Jednota Coop, s.d. Revúca dala návrh na kompletnú opravu
budovy súp.č. 361 (Predajňa Jednota Coop, Presso-Kora, Pošta). Odpustením nájmu
investorovi za prenajaté priestory na 10 rokov by vykrilo len 30% nákladov. Preto treba
hladať ďalšie cesty na dofinancovanie opravy budovy.

4

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.

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

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

1. overovateľ

2. overovateľ

.........................................................
Ing. Ladislav Tankó
Starosta obce

