Obec Hrhov
Počet príloh : ...

Číslo 1/2017-Z-7

V Hrhove, dňa 05.10.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 05.10.2017 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,
Zsigrai Tomáš MSc.,

Ospravedlnení poslanci:

Csorba Jozef, Smutná Beáta Mgr.

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 5
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. Józsa Juraj

2. Körtvélyová Anita
P R O G R A M:

1.

Použitie rezervného fondu na spracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice podľa Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017

2.

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017

3.

Plánovanie čerpania rozpočtu obce podľa pokynu Ministerstva financií SR v súlade § 14 ods. 5
Zákona 523/2004 . o rozpočtových pravidlách verejnej správy k mimoriadnemu zberu reálnej
očakávanej skutočnosti rozpočtu miest a obcí SR k 31.12.2017
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Starosta obce po úvodných slovách prečítal návrh programu. Po prečítaní dal hlasovať za schválenie.
Hlasovanie:
Za (5): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 1. - Použitie rezervného fondu na spracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice podľa Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017
Starosta obce informoval poslancov o stave rozpracovania výzvy na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
K rekonštrukcii je potrebné spracovať projekt, ktorý pozostáva zo stavebnej časti, ďalej projekt prívodu vody
a riešenie odpadových vôd, vrátane vybudovania toalety v hasičskej zbrojnici. Cena spracovania projektovej
dokumentácie je 2.300.-Eur.
Uznesenie č. 01-05-10-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu 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 na bežné výdavky vo výške 2.300 Eur na spracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie:
Za (5): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017
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 finančných príjmových operácií (400) rozpočtu v sume 2.300 EUR
- Zvýšenie kapitálových výdavkov (700) rozpočtu v sume 2.300 EUR prevodom z rezervného fondu
v sume 2.300 EUR.
Uznesenie č. 02-05-10-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2017.
Hlasovanie:
Za (5): Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 2 a 3 - Plánovanie čerpania rozpočtu obce podľa pokynu Ministerstva financií SR v súlade § 14 ods. 5
Zákona 523/2004 . o rozpočtových pravidlách verejnej správy k mimoriadnemu zberu reálnej očakávanej
skutočnosti rozpočtu miest a obcí SR k 31.12.2017
Starosta obce informoval poslancov OZ, že sa zúčastnil seminára ZMOS v Košiciach, kde zástupcovia
Ministerstva financií SR vyjadrili znepokojenie nad tým, ako nepresne obce zostavujú rozpočet. Na základe
analýzy finančných výkazov k 30.6.2017 sa predpokladal schodok bez finančných operácií viac ako 160 mil.
Eur, upravený rozpočet obcí zvýšil schodok na sumu 350 mil. Eur, no v skutočnosti bol vykázaný prebytok
v sume 343,4 mil. Eur. Opakovala sa situácia z roku 2016, kedy obce v rozpočte predpokladali schodok 135
mil. Eur, a v skutočnosti bol vykázaný prebytok prevyšujúci 300 mil. Eur.
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V nadväznosti na vyššie uvedené žiada ministerstvo financií o predloženie reálne očakávanej skutočnosti
plnenia rozpočtu za obec a jeho nahratím do RISSAM rozpočet v termíne do 13.októbra 2017.
V súvislosti s uvedenými žiada starosta obce poslancov OZ, aby sa vyjadrili k nastávajúcim rozohraným
prácam, aby sa plnenie rozpočtu mohlo vykazovať..
Aktivity, ktoré prebiehajú v súčasnosti: oprava strechy ZŠ - II. etapa, oprava skladu hračiek pri MŠ - výberové
konanie, výberové konanie na opravu strechy zdravotného strediska. Pri výberových konaniach treba
dodržiavať termíny, a možno niektoré akcie bude treba presunúť na rok 2018, nakoľko sa blíži zimné obdobie.
Rôzne
V súčasnosti najsúrnejšia práca je ochrana cintorína pred jelením zverom. Obec si zakúpi elektrické oplotenie
proti divej zveri, ktorý Poľovnícky zväz nainštaľuje bezplatne.
Poslanec Štefan Lengyel navrhol počkať do posledného futbalového zápasu (4.nov.), potom zhodnotiť stav
šatne v športovom areáli - záchodové misy, bojlery, nový rozvod vody, pokazená práčka, chladnička, atď.
Na konci starosta poďakoval za účasť a ukončil rokovanie OZ.

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

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

1. overovateľ

2. overovateľ

..........................................
Starosta obce
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