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Obec Hrhov 
 

Počet príloh : ... 

Číslo 1/2017-Z-4        V Hrhove, dňa  18.05.2017  

 

Z Á P I S N I C A 

 

napísaná v priebehu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 18.05.2017 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, Üveges Vojtech, Smutná Beáta Mgr., Zsigrai 

Tomáš MSc.,  

Ospravedlnení poslanci:       
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 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. Lengyel Štefan        2. Üveges Vojtech 
 

P R O G R A M: 

1. Úvod 
2. Dotácie z rozpočtu obce pre športovú činnosť 
3. Dotácia z rozpočtu obce pre kultúru 
4. Harmonogram kultúrnych akcií v roku 2017 
5. Verejné osvetlenie - Návrh 
6. Oprava strechy Domu smútku 
7. Dodatok k Zmluve o nakladaní s odpadom - Fúra s.r.o. (kuka nádoby 110 lit. a 240 lit.) 
8. Havarijný stav strechy na šatni Športového areálu 
9. Smernica o poplatkoch (poplatky za poskytnuté služby a nájomné) 
10. Rôzne 
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Zápisnica napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2017 o 18,00 v zasadačke 

Obecného úradu v Hrhove 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. Starosta po úvodných slovách prečítal návrh programu, 

poslanci následne odsúhlasili program OZ. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

Bod 1  - Dotácie z rozpočtu obce pre športovú činnosť 

Prítomný hosť, predseda Futbalového klubu Ladislav Kovács referoval o schôdzi, ktorá by mala 

stabilizovať situáciu vo Futbalovom klube. Poslanci na základe vysvetlenia opätovne hlasovali 

o pridelení dotácie pre Futbalový klub. 

Uznesenie č. 01-18-05-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove na základe predložených podkladov  a po porovnaní s požiadavkami  

podľa VZN 01/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hrhov, poskytuje 

Futbalovému klubu Hrhov dotáciu na činnosť dvoch futbalových mužstiev v celkovej sume 4 800,- EUR, 

ktorá sa bude poskytovať v štyroch častiach (1. a 2. časť v mesiaci máj), s podmienkou vykonania 

administratívnej finančnej kontroly medzi poskytovanými dávkami. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

Bod 2. - Dotácie z rozpočtu obce pre kultúru 

Organizácie, ktoré doposiaľ dostávali dotácie, podávali žiadosti na starých tlačivách, treba to zosúladiť 

s platným VZN. Výška dotácie na kultúrnu činnosť , okrem cirkví, ktoré žiadajú dotáciu na opravu 

kultúrnych pamiatok, má byť poskytnutá na činnosť, na realizáciu kultúrnych podujatí , v rozpočte je 

kryté sumou 5.000,-EUR, z ktorého sa bude postupne čerpať v priebehu celého roka až do vyčerpania 

plánovanej sumy pre dotáciu na kultúru. 

Odsúhlasenie žiadostí sa bude prejednávať na nasledujúcej schôdzi Obecného zastupiteľstva. 

Bod 3. - Harmonogram kultúrnych akcií v roku 2017 

Starosta predložil návrh kultúrnych podujatí na rok 2017: 

 

3. jún    Deň detí ,Otvorenie nového turistického chodníka: „Hrhovský vodopád - Oltárna diera“ 

24. jún    Traktorový Festival v družobnom Bódvaszilasi, spojené s vystupovaním našej obce 

                  v kultúrnom programe a v športovej súťaži, založenie skupiny Hrhovský Zetor klub 

1. júl    Kladenie vencov pri Oltárnej diere  –  Oslavy Bela IV. 

3. júl - 12. júl Detský tábor v MŠ – organizátor  MŠ 

3. júl - 7.júl Tábor zručnosti v ZŠ – organizátor Csemadok + ZŠ 

8. júl             Babfesztivál v družobnom Monoku s reprezentáciou folklórnej skupiny Mezei virágok, 
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                             poslanci s rodinami a obecní zamestnanci (autobusový zájazd) 

5. august       Regeneračný pobyt členov ZPCCH v Maďarsku 

12. august Deň obce Bódvaszilas 

26. august Ľudová veselica v Hrhove 

4. september Zahájenie školského roka 

14. október Deň úcty k starším 

Poslanec Juraj Józsa doplnil program s usporiadaním Poľovníckeho dňa 22. júla 2017. 

OZ berie na vedomie Harmonogram kultúrnych akcií na rok 2017. 

Bod 4. -  Verejné osvetlenie - Návrh 

Starosta obce informoval poslancov, že ho navštívil manažér VSE, ktorý ponúkol výmenu svietidiel  

verejného osvetlenia (VO) na úsporné LED s nižším výkonom. 

Obec v súčasnosti platí za rok 6600 EUR za VO za cca 37MWh elektrickej energie.  Z celkového počtu 

104 svietidiel VO je  cca 50%  125W  a druhá polovica je 36 W (nie LED). Úsporný režim v zapojení nie 

je, je cca 5 druhov svietidiel (zastarané, ťažko zohnať ND). 

Pri rekonštrukcii NN vedenia sa menili káble na izolované dvojvodiče len pri novoinštalovaných 

betónových stĺpoch, z toho vyplýva, že nové vedenia máme v dĺžke 3,5 km  a zbývajúcich neizolované 

dvojdrôtové vedenie v dĺžke  2,5 km. Pri veternom počasí je preto veľká pravdepodobnosť porúch. 

V návrhu sa počíta len dodávkou nových lámp aj svietidiel, lampy budú mať elektroniku zabudovanú 

od výrobcu, že v čase nočného kľudu sa nebude vypínať, len prepínať na 50%-ný  výkon, čím tiež 

dochádza k úspore. 

Miesto 6600 EUR ročne sa zníži spotreba, po novom bude cca 1600 EUR a ročná splátka za nové 

svietidlá (3800EUR) ešte vychádza zo súčasných financií. 

 

Uznesenie č. 02-18-05-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: nákup LED osvetľovacích telies s financovaním v počte 110 ks/30W, 

pričom ich nákupnú cenu obec bude splácať dodávateľovi formou splátkového kalendára 

rovnomernými mesačnými splátkami po dobu 120 mesiacov. Súčasne schvaľuje maximálnu výšku 

predpokladanej hodnoty zákazky  38.400,00 bez DPH. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

Uznesenie č. 03-18-05-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce: 

- na obstaranie nákupu uvedených LED osvetľovacích telies v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- na uzatvorenie kúpnej zmluvy a splátkového kalendára, v intenciách schváleného nákupu, s víťazom 

verejného obstarávania. 
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HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

Bod 5. - Oprava strechy Domu smútku 

Na opravu strechy Domu smútku došli 3 cenové ponuky, ktoré starosta prečítal pred OZ, z 3 ponúk 

cenovo najvýhodnejšia bola fy AKVAPLAST PLUS s.r.o. OZ poveruje starostu o prípravu Zmluvy o dielo, 

na základe ktorej bude možné objednať opravu strechy. 

Bod 6. - Dodatok ku zmluve o nakladaní s odpadom (FÚRA s.r.o.) 

Obec Hrhov má na komunálny odpad zmluvu s fy FÚRA Rozhanovce. Obec Hrhov vo VZN č.1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO  definuje, že na zber TKO sú určené nádoby 110 aj 240 L 

nádoby, zmluvne však nie je vyprázdňovanie väčších nádob doriešené. Preto prichádza FÚRA s.r.o.  

s návrhom, Dodatkom č.2/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania  odpadmi, kde 

okrem navrhovaných 390 ks  110 L kuka nádob sa spoplatňuje 20 ks 240 litrové nádoby. V súčasnosti 

sa fakturuje 387 nádob 110L, po zmene sa zvýši suma o 1.066,-EUR ročne. 

Poslanec Zsigrai Tomáš sa vyjadril, že v tomto roku by sa to malo akceptovať, avšak musí sa tento rok 

pripraviť nový spôsob nakladania s TKO, ktorý bude spravodlivejší a bude viac motivovať ľudí 

k separácii. 

Uznesenie č. 04-18-05-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Dodatok č. 2/2017 fy FÚRA s.r.o. o dofinancovanie 240 L 

nádob na vývoz Komunálneho odpadu, kat.č. 20 03 01 v počte 20 ks nádob každý 2. týždeň. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

Bod 7. - Havarijný stav strechy na šatni Športového areálu 

Starosta obce informoval poslancov, že plochá strecha na šatni Športového areálu je poškodená, 

a keďže sa často (napr. aj minulý rok) opravuje, je nutné pouvažovať o komplexnej oprave krytiny na 

celej budove.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Poslanci berú informáciu starostu na vedomie, a poverujú ho vyžiadaním ponuky na komplexnú 

opravu strechy. 

Bod 8.  - Smernica o poplatkoch 

Starosta obce spracoval návrh novej smernice o poplatkoch za používanie zariadení a priestorov 

v majetku obce Hrhov. 

Pri technických zariadeniach oproti doterajšej smernici pribudla nová A3 farebná tlačiareň, ktorú by 

mohli občania využívať za poplatok. 
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Z ponúknutých priestorov vypadol Kultúrny dom (vrátený cirkvi), ale sú k dispozícii Rokovacia 

miestnosť, Klub knižnice, Obradná sieň a Klubovňa v Materskej škole. Všeobecne sa uvažuje pre Obec 

Hrhov, pre spoločenské organizácie bezplatne, pre krátkodobé prenajímanie za poplatok, pričom sa 

zohľadňujú aj zvýšené náklady počas vykurovacieho obdobia. 

Všetky, aj krátkodobé prenájmy priestorov obce sa musia riešiť Nájomnou zmluvou, zverejnenou deň 

pred požadovaným prenájmom na web stránke obce. 

Uznesenie č. 05-18-05-17/OZ 

OZ v Hrhove schvaľuje Smernicu o poplatkoch za používanie zariadení a priestorov v majetku obce, 

ktorá je v prílohe tejto Zápisnice. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

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

 1. overovateľ        2. overovateľ 

 

 

 

 

 

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

Starosta obce 

 


