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Obec Hrhov 
Počet príloh : ... 

Číslo 1/2017-Z-5        V Hrhove, dňa  15.06.2017  

 

Z Á P I S N I C A 

 

napísaná v priebehu 5. 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: Ladislav Bartók – hlavný kontrolór, Katarína Smutná – 

učiteľka MŠ, Renáta Porubánová Mgr., - riaditeľka ZŠ 
  

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. Zsigrai Tomáš, MSc.       2. Csorba Jozef 
 

P R O G R A M: 

1. Úvod, doplnenie  a odsúhlasenie programu 

2. Zmluva na audítorské služby 

3. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 

4. Čerpanie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu na majetku obce 

5. Úprava rozpočtu 

6. Dotácie z rozpočtu obce 

7. Situácia v Materskej škole 

8. Plán letných prác pri MŠ a ZŠ 

9. Pripomienky k návrhu PHSR obce 

10. Rôzne 
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Zápisnica napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2017 v zasadačke 

Obecného úradu v Hrhove.  

Pán starosta zahájil 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrhove.  

Bod 1.  – Doplnenie a odsúhlasenie programu 

Starosta obce po úvodných slovách prečítal návrh programu. Poslanec Juraj Józsa požiadal o zasielanie 

materiálov pred prejednávaním aj v tlačenej podobe. Poslanci následne odsúhlasili program OZ. 

HLASOVANIE 

Za: 4 (Jozef Csorba, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges) 

Zdržal sa:  2 (Juraj Józsa, Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Proti: 0 

(poslankyňa Anita Körtvélyová neprítomná) 

Bod 2.  -  Zmluva na audítorské služby 

Súčasný audítor, Ing. Žigmund Szatmáry zaslal návrh zmluvy na vykonanie auditu účtovnej uzávierky, 

overenie výročnej správy a na audit konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2017. Starosta prečítal 

návrh zmluvy a dodal, že je spokojný s výkonom audítora, ktorý už roky vykonáva audit v Hrhove 

a reálne vidí finančné možnosti obce. 

Uznesenie č. 01-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb Ing. Žigmundom 

Szathmárym, t.j. vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, overenie výročnej správy 

za rok 2017, audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie konsolidovanej výročnej 

správy za rok 2017 a overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov. Celková cena služby za 

poskytovanie audítorských služieb za rok 2017  je 900,- Eur. 

HLASOVANIE 

Za: 5 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges) 

Zdržal sa:  1 (Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Proti: 0 

(Anita Körtvélyová ešte neprítomná) 

Bod 3. - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 

Pred zasadnutím boli poslancom rozoslané elektronickou poštou nasledovné materiály: Individuálna 

výročná správa Obce Hrhov za rok 2016,  Záverečný účet Obce Hrhov a Rozpočtové hospodárenie za 

rok 2016. Dokumenty boli zverejnené aj na úradnej tabuli obce. 

Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora, Ing. Žigmunda Szathmáryho z auditu účtovnej 

uzávierky. Hlavný kontrolór obce, Ing. Ladislav Bartók prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Hrhov za rok 2016. 

Uznesenie č.02-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Záverečný účet Obce Hrhov za rok 2016 a celoročné 

hospodárenie Obce Hrhov bez výhrad. 
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HLASOVANIE 

Za: 6 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Anita Körtvélyová, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech 

Üveges) 

Zdržal sa:  1 (Tomáš Zsigrai MSc.,) 

Proti: 0 

Uznesenie č. 03-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 34 786,19 EUR. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai, 

MSc.) 

Zdržal sa:  0  

Proti: 0 

a.)  Obecné zastupiteľstvo  v Hrhove 

berie na vedomie  

Individuálnu výročnú správu Obce Hrhov za rok 2016. 

 

b.)  Obecné zastupiteľstvo v Hrhove  

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra za rok 2016. 

 

c.) Obecné zastupiteľstvo v Hrhove  

berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora za rok 2016. 

 

Bod 4. - Čerpanie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu na majetku obce 

Skupina poslancov v zložení Jozef Csorba, Štefan Lengyel, Juraj Józsa a správca cintorína Priška 

Herczegová predložili havarijný protokol strechy Domu smútku, v ktorej skonštatovali jej havarijný stav. 

Navrhujú uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 2.700,- EUR z rezervného fondu obce na opravu 

poškodenej strechy. 

Skupina poslancov v zložení Jozef Csorba, Štefan Lengyel a Juraj Józsa, a za MŠ riaditeľka Alžbeta 

Danková predložili havarijný protokol o stave Skladu hračiek v areáli MŠ. Protokol je podložený 

vyjadrením bezpečnostného technika, podľa ktorého treba okamžite prestať s používaním stavby na 

daný účel, nakoľko jej stav ohrozuje zdravie a životy detí v blízkosti. Prítomní doporučujú uvoľnenie 

finančných prostriedkov vo výške 1.500,- EUR z rezervného fondu obce a okamžite zahájiť výber 

dodávateľa na odstránenie havarijného stavu. 

Skupina poslancov v zložení Jozef Csorba, Štefan Lengyel, Juraj Józsa a Tomáš Zsigrai,MSc. predložili OZ 

havarijný protokol strechy Šatne športového areálu v Hrhove. Došlo k opätovnému zatečeniu plochej 

strechy v miestnosti pre rozhodcov aj napriek tomu, že sa každoročne opravuje. Prítomní poslanci 

navrhujú uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 1.000,- EUR z rezervného fondu obce na opravu 

výmenou krytiny na celej ploche šatne športového areálu. 
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Uznesenie č. 04-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške:  

a.) 2.700,- EUR  na opravu strechy Domu smútku, 

b.) 1.500,- EUR na opravu Skladu hračiek v areáli MŠ, 

c.) 1.000,- EUR na opravu plochej strechy Šatne športového areálu. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai, 

MSc.) 

Zdržal sa:  0  

Proti: 0 

Bod 5. - Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 04/2017 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších 

predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Hrhov predkladá návrh 

na rozpočtové opatrenie: 

Zvýšenie bežných príjmov (300) rozpočtu v sume 11.377,- EUR 

Zvýšenie finančných príjmových operácií (400) rozpočtu v sume  
2.700,- EUR na opravu strechy Domu smútku 
1.500,- EUR na opravu Skladu hračiek v areáli  MŠ 
1.000,- EUR na opravu strechy Šatne športového areálu 

prevodom z rezervného fondu v sume 5.200,- EUR 
Zvýšenie bežných výdavkov(600) rozpočtu v sume  16.577,- EUR. 
 
Uznesenie č. 05-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2017: 

- Zvýšenie bežných príjmov(300) rozpočtu v sume  11.377,-EUR 

- Zvýšenie finančných operácií (400) rozpočtu v sume  5.200,- EUR 

- Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v celkovej sume 16.577,- EUR. 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai, 

MSc.) 

Zdržal sa:  0  

Proti: 0 

Bod 6. - Dotácie z rozpočtu obce 

V oblasti kultúry došli 3 žiadosti na poskytnutie transféru z rozpočtu obce, a to: 

1. Miestna organizácia ZPCCH v Hrhove,  

2. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - cirkevný zbor v Hrhove,  

3. Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Hrhov 
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Uznesenie č. 06-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre organizáciu ZPCCH  

vo výške 150,-EUR. 

 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai, 

MSc.) 

Zdržal sa:  0  

Proti: 0 

Uznesenie č. 07-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo Hrhov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev na 

Slovensku - cirkevnému zboru v Hrhove  vo výške 800,-EUR 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai, 

MSc.) 

Zdržal sa:  0  

Proti: 0 

Uznesenie č. 08-15-06-17/OZ 

Obecné zastupiteľstvo Hrhov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku Cirkev Farnosť 

Hrhov vo výške 800,-EUR 

HLASOVANIE 

Za: 7 (Jozef Csorba, Juraj Józsa, Štefan Lengyel,  Beáta Smutná Mgr., Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai, 

MSc.) 

Zdržal sa:  0  

Proti: 0 

Bod 7. - Situácia v Materskej škole 

Starosta obce oboznámil  poslancov so súčasnou  situáciou v miestnej materskej škole.  
Dňa 30. júna 2017 vyprší lehota poverenia, menovania Alžbety Dankovej na výkon funkcie riaditeľky 
MŠ Hrhov. Poverenie, menovanie bolo vydané v súlade s § 5 ods. 9 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. na 
obdobie 01.01.2017  -  30.06.2017. Dôvodom vydania  bolo nesplnenie podmienky na výkon riaditeľky
- absolvovania atestačnej skúšky v stanovenom termíne a to od roku 2009 do konca roka 2016.  
Počas obdobia poverenia bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré bolo zverejnené v tlači a na webovej 
stránke obce. Vzhľadom k tomu, že sa do stanoveného termínu a to 31.05.2017 nikto neprihlásil, bola 
zvolená Rada školy, ktorá rozhodla o vypísaní nového výberového konania s termínom do 10.07.2017. 
 
Poslanci sú oboznámený a berú tieto skutočnosti na vedomie.  
 
Bod 8. - Plán letných prác pri MŠ a ZŠ 

Pri MŠ hrozí pád budovy Sklad hračiek. Podľa pokynov bezpečnostného technika treba okamžite 

prestať s používaním stavby na daný účel. Budova je v havarijnom stave, treba bezodkladne začať 

s opravou. Práce začínajú ihneď po ukončení letného tábora MŠ. 
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Pri základnej škole je porucha na kanalizačnom potrubí pod podlahou chodby vo vnútri budovy. 

Potrubie prasknuté, funkčné je len 0,5 prierezu, zbytok odteká pod budovu. Oprava potrubia je 

naplánovaná na druhú polovicu mesiaca júl. 

Počas letných prázdnín sa v  ZŠ vymaľujú miestnosti, ktoré boli zatekaním poškodené, t.j. počítačová 

miestnosť, chodba a telocvičňa. 

Bod 9. - Pripomienky k návrhu PHSR obce 

Poslanec Juraj Józsa poznamenal, že nedostal v písomnej forme materiál, nemá dostatočné informácie. 

Poslanec Tomáš Zsigrai pripomenul, že predkladaný materiál má formálne chyby v textoch, a vyjadrí sa 

k nemu až po odstránení chýb. 

Schvaľovanie materiálu z hore uvedených dôvodov bolo preložené na nasledujúce zasadnutie OZ. 

Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval všetkým za účasť a jednanie 

ukončil. 

 

 

 

 

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

 1. overovateľ        2. overovateľ 

 

 

 

 

 

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

Starosta obce 

 


