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Obec Hrhov 
Počet príloh : ... 

Číslo 1/2017-Z-8          V Hrhove, dňa  19.10.2017  

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 19.10.2017 o 18.00 hod.  v miestnosti Obecného 
úradu. 
P r í t o m n í: 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Smutná 

Beáta Mgr., Zsigrai Tomáš MSc.,  

Ospravedlnení poslanci: Csorba Jozef 

Neospravedlnení poslanci:   

Ostatní prítomní:  
 
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. Üveges Vojtech 

P R O G R A M: 

1. Strecha ZŠ  II.etapa: Návrh na zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk 

2. Strecha ZŠ II.etapa: Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk 

3. Strecha ZŠ  II.etapa: Výber navýhodnejšieho kandidáta na Opravu strechy 

4. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - odsúhlasenie 

5. Voľba prísediaceho – Odsúhlasenie návrhu Okresného súdu v Rožňave 

6. Prejednanie žiadosti Obce Jablonov nad Turňou o možnosti spolufinancovania ZŠsMŠ  s VJM   v Jablonove nad 

Turňou 

7. Vysporiadanie pozemkov pod MŠ - Návrh 

8. Rozpočtové opatrenie č. 8 

9. Zmluva o manažmente projektu MP Profit PB - Zberný dvor 

10. Oprava miestnej komunikácie pred Obecným úradom 

11. Odsúhlasenie požiadaviek na dopravný projekt obce 

12. Zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2017/18-požiadavky 

13.Verejné osvetlenie - ďalší postup 

14. Rozhodnutie OZ o použití daru 

15. Vyhodnotenie Dňa obce 

16. Podané projekty 

17. Poslanecké návrhy na rozpočet obce na 2018, návrhy na riešenie odpadového hospodárstva 

18. Rozhodnutie OZ o zriadení OSP (Obecného sociálneho podniku) 

19. Rôzne 
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Starosta obce po úvodných slovách prečítal návrh programu. Po prečítaní dal hlasovať za schválenie. 
Hlasovanie: 
Za (6): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai  Tomáš MSc. 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 

Bod 1.  -  Strecha ZŠ II. etapa: Návrh na zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk 

Starosta obce predkladal návrh na zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk na Opravu strechy ZŠ Hrhov - II.etapa 
v zložení: predseda Juraj Józsa,  členovia Štefan Lengyel a Mgr. Beáta Smutná  
OZ berie na vedomie návrh na zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk na Opravu strechy ZŠ Hrhov. 
 
Bod 2.  - Strecha ZŠ II. etapa: Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk 
Starosta obce na základe súhlasného stanoviska OZ zriaďuje komisiu na vyhodnotenie ponúk na Opravu strechy ZŠ 
Hrhov - II.etapa v zložení: predseda: Juraj Józsa 
Členovia: Štefan Lengyel a Mgr. Beáta Smutná 
OZ berie na vedomie zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk na Opravu strechy ZŠ Hrhov. 
 
Bod 3. – Strecha ZŠ II. etapa – výber najvhodnejšieho kandidáta 
Vynecháva sa, výber najvhodnejšieho kandidáta sa uskutoční až 20.10.2017. 
 
Bod 4. - Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - odsúhlasenie 

Starosta obce prečítal návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, ktorého účelom je umožniť 
právnickým a fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností vo vzťahu k obci Hrhov 
elektronicky. 
Uznesenie č. 01-19-10-2017/OZ 
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove  s c h v a ľ u j e   VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 
Hlasovanie: 
Za (6): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai       Tomáš MSc. 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 

Bod 5.  -  Voľba prísediaceho - Odsúhlasenie návrhu Okresného súdu v Rožňave 

Predseda Okresného súdu v Rožňave sa obrátil listom na Obec Hrhov, v ktorom uviedol, že dňom 31.12.2017 končí 
mandát prísediaceho na Okresnom súde v Rožňave, a v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. 
prísediaceho volí obecné zastupiteľstvo z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Predseda 
okresného súdu navrhuje, aby súčasný prisediaci, p. Lenka Beczeová, nar. 11.1.1949, bytom v Hrhove č.123  mohla 
pokračovať v činnosti, nakoľko sa vo funkcii osvedčila a môže naďalej vykonávať túto funkciu. 
Uznesenie č. 02-19-10-2017/OZ 
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e návrh kandidatúry prísediaceho na okresnom súde na ďalšie funkčné obdobie 
2017-2021 pre Lenku Beczeovú, nar.11.1.1949, bytom v Hrhove č.123, a žiada vystaviť prísediacemu osvedčenie 
o zvolení. 
Hlasovanie: 
Za (6): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai       Tomáš MSc. 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 
 
Bod 6. - Prerokovanie žiadosti obce Jablonov nad Turňou o možnosti spolufinancovania ZŠ s MŠ s VJM v Jablonove 
nad Turňou 

Obec Jablonov nad Turňou sa žiadosťou zo dňa 9.10.2017 obrátila na Obec Hrhov o možnosť spolufinancovania ZŠ s MŠ 
s VJM v Jablonove nad Turňou.  Sú finančné problémy s prevádzkovaním ZŠ s MŠ, preto obec Jablonov nad Turňou žiada 
okolité obce o spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním školy. Tento stav bol vyvolaný rapídnym 
poklesom počtu detí v ZŠ s MŠ. ZŠ navštevuje osemnásť žiakov z obce Hrhov. 
Poslanci sa k problematike vyjadrili nasledovne: obec Hrhov podporuje ZŠ s MŠ v Jablonove s tým, že 18 detí navštevujú 
práve túto školu, a nie iné školy. Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom 
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princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho 
procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní školských zariadení. Obec Hrhov ako zriaďovateľ Základnej školy 
v Hrhove má podobný problém, každoročne vynakladá značné množstvo finančných prostriedkov na prevádzkovanie 
miestnej základnej školy a školských zariadení, preto si nemôže  dovoliť rozdávať finančné prostriedky iným školám 
a školským zariadeniam. 
 
Uznesenie č. 03-19-10-2017/OZ 
1. Obecné zastupiteľstvo v Hrhove berie na vedomie žiadosť obce Jablonov nad Turňou o spolufinancovanie ZŠ s MŠ 
s VJM v Jablonove nad Turňou. 
2. Obecné zastupiteľstvo v Hrhove zamieta žiadosť obce Jablonov nad Turňou o spolufinancovanie ZŠ s MŠ z dôvodu 
nedostatku  finančných prostriedkov na financovanie škôl a školských zariadení. 
Hlasovanie: 
Za (6): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai       Tomáš MSc. 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 
 
Bod 7. -  Vysporiadanie pozemkov MŠ – návrh 

Starosta obce informoval poslancov o začatí majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli materskej školy. Parcely 
sú v nevysporiadanom stave, preto starosta objednal vyhotovenie geometrického plánu na uvedené pozemky, ktoré sú 
umele preťaté plotom (KN-E 1249, KN-E 226, KN-E 5951/1). V minulosti všetky uvedené parcely patrili Reformovanej 
kresťanskej cirkvi a boli zoštátnené bývalým režimom. Úlohou súčasného vedenia obce je pokiaľ možné, napraviť krivdy 
bývalého komunistického režimu. Cirkev v r. 1992 požiadala o vrátenie uvedených parciel v rámci reštitúcie, avšak tieto 
nehnuteľnosti neboli vlastníkovi prinavrátené. 
Návrh starostu: všetky „ukradnuté“ pozemky vrátiť pôvodnému majiteľovi, t. j. záhradu a dvor MŠ. Po predchádzajúcom 
rozhovore štatutárom cirkvi sa odovzdajú príslušné parcely v areáli MŠ pre užívanie obci, cirkev nechce byť brzdou života 
obce a má prominentný záujem na prevádzkovaní materskej školy. Obidve zmluvy - navrátenie pozemkov a tiež  
bezplatná nájomná zmluva na používanie parciel pre MŠ - by sa mali v jeden čas podpísať a nastoliť nový režim zbavený 
minulosti. 
Návrh zmlúv sa predkladá na budúcej schôdzi OZ. 
 
Bod 8. - Rozpočtové opatrenie č.8 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 
2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
a na základe ods. 2 písm. a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Predkladá starosta obecnému zastupiteľstvu 
Návrh na rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov 
v hlavnej kategórii rozpočtu 
EK 200 v sume    6 664.- EUR 
EK 300  v sume   2 570.- EUR 
V celkovej sume   9 234.- EUR 
Zvýšenie výdavkov v hlavnej kategórii EK 600 rozpočtu v sume 9 234.- EUR 
EK 200 sú príjmy  na financovanie zamestnancov z projektu z 3. programovacieho obdobia, 
EK 300 sú vratky zo soc. poisťovne, ktoré sa musia rozdeliť tam, kde boli preplatky na poistnom, a tiež vratky z paušálu 
na plyn. 
Rozdelenie príjmov a výdavkov je na priložených listoch. 
Uznesenie č. 04-19-10-2017/OZ 
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8. 
Hlasovanie: 
Za (6): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai       Tomáš MSc. 
Zdržal sa:  0 
Proti: 0 
 
Bod 9. - Zmluva o manažmente projektu MP Profit PB - Zberný dvor 
Starosta predkladal Obecnému zastupiteľstvu návrh  zmluvy spol. MP Profit PB - Zmluvu o manažmente projektu so 
zameraním na triedený zber komunálnych odpadov (Zberný dvor). V zmluve je navrhovaná suma 2000.- EUR, ako 
odmena za podanie žiadosti o NFP a tiež za vykonanie verejného obstarávania (v prípade kladného rozhodnutia).  
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Po prečítaní návrhu sa OZ rozhodlo,  že z dôvodu už opakovaného podávania žiadosti (marec 2017)  nepodporí 
schválenie zmluvy a starosta obce  má zabezpečiť opakované podanie žiadosti bez finančného prispievania obce. 
Uznesenie č. 05-19-10-2017/OZ 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s podpísaním zmluvy so spoločnosťou MP Profit PB, s.r.o.  na podanie žiadosti a VO na 
Zberný dvor v Hrhove. 
Hlasovanie: 
Za: 0 
Zdržal sa:  0 
Proti: (6) Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr., Üveges Vojtech, Zsigrai       Tomáš MSc. 
 
Bod 10. - Oprava miestnej komunikácie pred Obecným úradom 

Starosta obce informoval poslancov o vykonaní prieskumu na asfaltovanie cesty - miestna komunikácia parc.č. KN-C 360 
a KN-C 363/2, dĺžka cesty 65 m, dvojprúdová premávka. Najlacnejšia ponuka je cca 8 500.- EUR, v rozpočte ostalo  na 
opravu ciest  5 600.- EUR. Čerpanie z rezervného fondu na opravu MK je neprístupné, preto treba hľadať inú možnosť. 
Miestnu komunikáciu pred Obecným úradom, a to od Jednoty po Piton Klub ničia silné dažde, ktoré vymývajú asfalt. 
Starosta obce navrhuje z oboch strán položiť žľabovky šírky 60 cm pre zabránenie vymývaniu cesty. Celkové náklady na 
opravu tohto úseku cesty sa zmestia do rozpočtu. Je to akútny problém, a pokiaľ počasie dovolí, treba začať s opravou 
čo najskôr. Súčasne by sa upravilo parkovacie miesto vedľa prevádzkovej budovy obce  súp.č. 361 
(Pošta/Presso/Jednota) použitím obcou  vyrobenej zatrávňovacej dlažby. 
Obec bezodkladne vyhlási verejné obstarávanie, aby sa práce mohli realizovať ešte v tomto roku. 
 
Bod 11. - Odsúhlasenie požiadaviek na dopravný projekt obce 

Po konzultácii s Dopravným inšpektorátom v Rožňave starosta obce objednal tzv. Dopravný projekt obce na riešenie 
problematiky riadenia a regulácie dopravy v obci Hrhov. Na mape obce budú vyznačené hlavné a vedľajšie cesty, vrátane 
dopravného značenia, umiestnenie dopravných zrkadiel na menej viditeľné miesta, rozmiestnenie spomaľovačov, 
obmedzenia vstupu príslušných dopravných prostriedkov do obce a na príslušné miesta v obci podľa tonáže (ochrana 
Vodopádu). Samostatná časť bude riešiť uzavretie komunikácií pri obecných oslavách a hromadných podujatiach (do 
šablóny sa vyplní udalosť, opečiatkuje sa, a nebude potrebné stále vybavovať dopravný projekt na čiastočné uzavretie 
KSK cesty). 
Na požiadavkách sa pracuje, projekt ešte nie je ukončený, starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu. 
 
Bod 12. - Zimná údržba miestnych komunikácií na sezónu 2017/18 

Starosta informoval  poslancov o zverejňovaní Výzvy na predkladanie ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií. 
Termín podania žiadostí je 7. november 2017. Komisia na vyhodnotenie ponúk bude zostavená z poslancov obecného 
zastupiteľstva. 

Bod 13. -  Verejné osvetlenie  - Ďalší postup 

Starosta  informoval poslancov, že pri výbere budúceho dodávateľa na rekonštrukciu verejného osvetlenia treba byť 
obozretný, pretože niektoré spoločnosti, ktoré v minulosti ponúkali rekonštrukciu, obchádzali zákon o verejnom 
obstarávaní. 
Pri oprave verejného osvetlenia budeme postupovať v dvoch líniach: 

 Úspora elektrickej energie - nákupom 36 W svietidiel miesto 125W (44 ks) 

 Oprava elektrického vedenia - postupná výmena káblov po úsekoch alebo aplikáciou rozperiek zabrániť vzniku 
skratu na elektrickom vedení. 
 

Bod 14. -  Rozhodnutie o daru 

Obec Hrhov dostala v letných mesiacoch finančný dar od spoločnosti Rybárstvo Zemplín s.r.o., nebol však uvedený účel 
použitia daru.  Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce jednať s darcom o určenie účelu použitia (návrh: na 
vianočnú výzdobu obce). V prípade, že darca neurčí účel používania finančných prostriedkov, peňažný dar sa musí vrátiť 
na účet darcu. 

Body  15 až 18  z dôvodu pokročilého času sa presúvajú na ďalšiu schôdzu OZ. 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 
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 1. overovateľ        2. overovateľ 
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Starosta obce 

 


