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Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 1/2017-Z-3

V Hrhove, dňa 04.05.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 04.05.2017 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, Üveges
Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,

Ospravedlnení poslanci:

Lengyel Štefan, Smutná Beáta Mgr.,

Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Pavel Kardos – predseda DHZ Hrhov

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. Körtvélyová Anita

2. Józsa Juraj
P R O G R A M:

1.
2.
3.
4.

Úvod
Dotácie z rozpočtu obce
Zmena rozpočtu – čerpanie z rezervného fondu na opravu strechy ZŠ
Kultúrno-spoločenské centrum – úprava rozpočtu za účelom zistenia skutkového stavu
konštrukcií
5. Vysporiadanie pozemkov pod obecnými budovami a stavbami
6. Rôzne

2

Zápisnica napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 4.5.2017 o 18,00 v Zasadačke
Obecného úradu v Hrhove.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. Po úvodných slovách prečítal návrh programu, súčasne dal
návrh na doplnenie o referát predsedu DHZ Hrhov, p. Pavla Kardosa. Poslanci následne odsúhlasili
doplnený program OZ.
HLASOVANIE
Za: 5 (Juraj Józsa, Vojtech Üveges, Anita Körtvélyová, Tomáš Zsigrai MSc, Csorba Jozef)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 1. - Dotácie z rozpočtu obce
K bodu č. 1 starosta obce uviedol, že do 4.5.2017 došlo na OcÚ iba jedna žiadosť podľa nových
požiadaviek VZN č.1/2017, a to od Futbalového klubu. Prečítal žiadosť, na aké položky sa žiada
dotácia, a to v celkovej výške: 4.800,- EUR.
HLASOVANIE
Za: 0
Zdržal sa: 5 (Juraj Józsa, Vojtech Üveges, Anita Körtvélyová, Tomáš Zsigrai MSc, Csorba Jozef)
Proti: 0
O schválení dotácie sa bude hlasovať po uskutočnení schôdze Futbalového klubu (po stabilizovaní
situácie vo FK).
Bod 2. - Zmena rozpočtu - čerpanie z rezervného fondu na opravu strechy ZŠ
Na riešenie havarijnej situácie na ZŠ sa OZ rozhodlo o oprave strechy, výberom najvýhodnejšej
ponuky. Ďalej sa uznieslo o financovaní opravy z rezervného fondu obce. Za tým účelom sa zišla
havarijná komisia zložená z poslancov: Jozef Csorba, Štefan Lengyel, Juraj Józsa, Tomáš Zsigrai MSc.
Protokol na odstránenie havarijného stavu na majetku obce tvorí prílohu k tejto zápisnici.
HLASOVANIE
Za: 5 (Juraj Józsa, Vojtech Üveges, Anita Körtvélyová, Tomáš Zsigrai MSc, Csorba Jozef)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie č. 01-04-05-17/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 7.000,- EUR na odstránenie havarijného stavu majetku obce - Strechy
Základnej školy.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
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 7.000,- EUR
Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v sume 7.000,- EUR
prevodom z rezervného fondu v sume 7.000,- EUR
HLASOVANIE
Za: 5 (Juraj Józsa, Vojtech Üveges, Anita Körtvélyová, Tomáš Zsigrai MSc, Csorba Jozef)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Uznesenie č. 02-04-05-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2017:
- Zvýšenie finančných operácií (400) rozpočtu v sume 7.000,- EUR
- Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v celkovej sume 7.000,- EUR
prevodom z rezervného fondu.
Bod 3. - Kultúrno-spoločenské centrum - úprava rozpočtu za účelom zistenia skutkového stavu
konštrukcií
Na stavbe Kultúrno-spoločenského centra je potrebné prevedenie nedeštruktívnych skúšok, nakoľko
po statickom posúdení v r. 2006 bol len návrh na zbúranie stavby a takéto meranie nebolo
prevedené. Starosta obce informoval poslancov, že dostal ponuku od Doc. Priganca z katedry
stavebnej TUKE v Košiciach, z oddelenia nedeštruktívnych skúšok betónových konštrukcií. Starosta
predkladal túto ponuku a podal návrh na objednanie posudku. V súčasnosti takéto posudky robia na
Slovensku len dva inštitúty a to stavebná fakulta Technickej Univerzity v Bratislave a stavebná fakulta
TUKE v Košiciach. Starosta doporučuje vyhotovenie posudku bližším inštitútom.
Uznesenie č. 03-04-05-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje použitie rezervného fondu na objednanie bezdemontážnej
diagnostiky betónových konštrukcií na stavbe obce Hrhov: Kultúrno spoločenské centrum.(kap.700)
HLASOVANIE
Za: 5 (Juraj Józsa, Vojtech Üveges, Anita Körtvélyová, Tomáš Zsigrai MSc, Csorba Jozef)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 4. - Vysporiadanie pozemkov pod obecnými budovami a stavbami
Starosta informoval poslancov o stave vysporiadania pozemkov pod obecnými budovami a stavbami:
4.1. Obecný úrad, súp. č. 363 – budova a pozemok, na ktorom sa budova nachádza je vo výlučnom
vlastníctve obce Hrhov
4.2. Budova súp. č. 361 – Prevádzková budova Jednota Coop, Pressa Kora, Pošta - budova je vo
vlastníctve obce Hrhov, pozemok pod budovou a celý dvor je v katastri majetkom neexistujúcej
organizácie: Okresného ústavu Národného zdravia Moldava n/B. Bola podaná požiadavka na právne
riešenie na fy DUCTUS.
4.3. Materská škola súp.č. 365 - budova je majetkom obce, pozemok pod budovou a tiež dvor a
záhrada je majetkom Reformovanej cirkvi Hrhov. Je potrebné písomne požiadať cirkev
o vysporiadanie. Pre obec je výhodnejšie ponúknuť náhradný pozemok, v prípade nesúhlasu odkúpiť
parcelu. Parcelu pred výmenou/nákupom treba zmeniť na CKN parcelu a to zameraním.
4.4. Základná škola súp.č. 46 - budova je majetkom obce, pozemok pod budovou a tiež celý dvor a
záhrada sú vo vlastníctve občanov, ktorým je potrebné ponúknuť už vyššie spomenutú výmenu za
obecné pozemky. Nevysporiadané pozemky je potrebné zameranť, a takto preniesť do registra „C“.
4.5. Futbalový areál budova súp.č. 367 – obec je vlastníkom budovy, ktorá je postavená na cudzom
pozemku. Oplotené ihrisko má viacerých spoluvlastníkov. Parcely sú evidované v registri EKN,
v ktorom nie je možné deliť pozemky, t.zn., že k majetkoprávnemu vysporiadaniu športového areálu
(futbalového ihriska a dvora) je potrebné vyhotoviť geometrický plán a vytvoriť parcely v registri CKN.
4.6. Zdravotné stredisko súp.č. 411 – obec vlastní budovy a tiež aj parcely pod budovami.
4.7. Pozemky pod miestnymi komunikáciami - všetky sú zmapované, obec má cesty vo výlučnom
vlastníctve, spoločne vlastní v pozemkovej spoločnosti a sú cesty, v ktorých žiadny podiel nemá. Je to
zdlhavé vybavovanie, začať treba od najnenáročnejšej parcely.
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Bod 5. - Rôzne
V časti rôzne starosta odovzdal slovo predsedovi DHZ Hrhov, p. Pavlovi Kardosovi, ktorý tlmočil
poďakovanie obci za pomoc pri zakladaní a fungovaní DHZ. Naznačil, že úlohou DHZ nie je len chodiť
na športové súťaže, ale aj byť prítomní pri havarijných situáciách, pri ich odstraňovaní a vykonávať
prevenciu na úseku požiarnej ochrany. Vymenoval akcie, pri ktorých boli prítomní naši hasiči
a pomáhali. Požiadal obec o pomoc pri zlegalizovaní hasičského auta (provizórneho), čo starosta
prisľúbil.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukočil zasadnutie OZ.

................................................
1. overovateľ

..........................................................
2. overovateľ

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

