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Obec Hrhov 

 

Číslo :         V Hrhove, dňa  31.7.2018 

 

Z Á P I S N I C A 

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 31.7.2018 o 18,00 hod 

v miestnosti Obecného úradu v Hrhove. 

Prítomní: 

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

Zsigrai Tomáš  MSc., 

Ospravedlnení poslanci:  Smutná Beáta, Mgr., 

Neospravedlnení poslanci:   

Hostia resp. pozvaní:     Ing.Erika Szabadošová, pre verejné obstarávanie Rekonštrukcie MŠ

       

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci Obecného zastupiteľstva 

boli na toto písomne včas pozvaní. Z celkového počtu 6 poslancov je prítomných 5 poslancov, teda 

Obecné zastupiteľstvo je v zmysle § 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení 

uznášania schopné. Súčasne prebieha proces voľby náhradníka na uvoľnené miesto poslanca 

Jozefa Csorbu. 

    Za overovateľov zápisnice menuje: 

1. Üveges Vojtech                                                                        2. Tomáš Zsigrai, MSc  

     Program:  

1. Úvod, odsúhlasenie programu, doplnenie 

2. Výberové konanie na opravu MŠ - Otváranie obálok 

3. Zmena rozpočtu č.7/2018 

4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

5. Schválenie úveru na Rekonštrukciu šatne ŠA 

6. Harmonogram opravy verejného osvetlenia 

7. Deň obce – Organizačno-technické zabezpečenie 

8. Rozpracované zákazky 

9. Záver 
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Starosta obce privítal zúčastnených a opýtal sa na pripomienky OZ ohľadom doplnenia 
programu. Starosta obce informoval poslancov, že Jozef Csorba sa písomne vzdal poslaneckého 
mandátu, ako aj funkcie zástupcu starostu. Z dôvodu obsadenia uvoľnenej funkcie poslanca v OZ 
bol oslovený Ferdinand Horváth, ktorý získal  vo voľbách v roku 2014 ôsme miesto. Ferdinand 
Horváth na uvoľnené miesto poslanca nenastúpil, preto sa osloví ďalší náhradník v poradí. 

Bod 1. – Úvod, odsúhlasenie programu a doplnenie bodov 

Starosta obce navrhol doplniť program o nasledovné body: 

1. Nová poverená riaditeľka MŠ, Mgr. Emese Üveges nastúpi na preberanie agendy MŠ už od 
1.augusta 2018. 

2.  Po preskúmaní povolení príslušných orgánov pre cestnú premávku z roku 2012, starosta obce 
navrhuje umiestniť spomaľovací prah v blízkosti Základnej školy z dôvodu zvýšenia ochrany 
bezpečnosti detí. 

Hlasovanie o programe: 

Za:  5  - Lengyel Štefan, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.           

Proti:  0                          
Zdržal sa:   0 
 
Bod 2.  - Otváranie obálok verejného obstarávania na rekonštrukciu MŠ 

Komisia pre  verejné obstarávanie v zložení:  Vojtech Üveges, Tomáš Zsigrai MSc.  a Juraj Józsa. 

Starosta obce odovzdal slovo prítomnej, Ing.Erike Szabadosovej, ktorá bola poverená Obcou Hrhov 

na výkon verejného obstarávania na Rekonštrukciu Materskej školy. Podmienkou prideľovania 

dotácie z Maďarska (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) je zdokumentovanie verejného obstarávania 

podľa postupov a pravidiel platných v SR. Priebeh verejného obstarávania a jej výsledok je 

v prílohe tejto zápisnice. 

Bod 3.  - Zmena rozpočtu č.7/2018 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 07/2018 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a na 

základe § 14 ods. 2 písmena a)  a  b)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. starosta obce Hrhov predkladá 

návrh na rozpočtové opatrenie: 

Dosiahnutie vyšších príjmov (200) v sume 1682.- EUR 
Zvýšenie bežných výdavkov (600) v sume 1682.-EUR. 

Príjmy z poistného plnenia sa použijú na Mzdy vlastné príjmy Reštart, Praxou k zamestnaniu na 

bežné výdavky 20% hradí obec 

Zvýšenie bežných príjmov (300) rozpočtu v sume  13 319.-EUR 

Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v sume 13 319.-EUR 

 

Zvýšenie finančných príjmových operácií (400) rozpočtu prevodom z rezervného fondu  

v sume 23 249.-EUR 
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Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v sume  23 249.-EUR. 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu Fa za opravu miestnych komunikácií-havarijný stav. 

Uznesenie č.01-31-07-18/OZ: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 07/2018 

Zvýšenie bežných príjmov(200) rozpočtu obce v sume  15 001.- EUR 

Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v celkovej sume  15 001.-EUR 

Zvýšenie príjmov finančných operácií v sume  23 249,00 EUR 

Zvýšenie bežných výdavkov v sume  23 249,00 EUR 

 

Hlasovanie o programe: 

Za:  5  -  Lengyel Štefan, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.           

Proti:  0                          
Zdržal sa:   0 
 

Bod 4. - Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 

Poslancom bol v dostatočnom časovom predstihu rozoslaný (elektronicky, a v tlačenej podobe) 

návrh Komunitného plánu sociálnych služieb. Podľa novely zákona č. 448/2008 Z.z. majú obce povinnosť 

vypracovať dokument Komunitný plán sociálnych služieb a zaregistrovať ho na VÚC. 

Vypracovanie komunitného plánu je dôležitým dokumentom pre poskytovanie sociálnych služieb a je 

podnetom na získania finančných prostriedkov na uvedené činnosti. Tento materiál by mal obsahovať 

vízie obce pre riešenie sociálnych otázok, vrátane vzťahov medzi ľuďmi, komunitami 

a opatreniami, ktoré pozitívne vplývajú na demografický vývoj v obci. Poslanci skonštatovali, že 

kým tieto služby nebudú podporované finančnými príspevkami od štátu, rozvoj sociálnych služieb 

v obci bude finančne zaťažujúci pre rozpočet. Poslanci sa k návrhu komunitného plánu vyjadrili 

kladne.  

Uznesenie č. 03-31-07-18/OZ: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrhov na roky 2018-2022. 

Hlasovanie: 

Za:  5  Lengyel, Zsigrai, Üveges, Körtvélyová, Józsa               

Proti:  0,                          

Zdržal sa:   0 

 

Bod č.5  - Schválenie úveru na Rekonštrukciu šatne športového areálu Hrhov 

Podmienkou získania dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom 

Futbalového zväzu, bola 25 % spoluúčasť z vlastných prostriedkov. Rekonštrukčné práce budú 

refinancované do 15 dní po ukončení zákazky. To znamená, že obec musí plne financovať všetky 

výdavky, podľa zmluvy s vybraným dodávateľom. Následne po ukončení prác dostane dotáciu, 

priznané finančné prostriedky, na účet. Starosta informoval o možnosti získania celkových 

finančných prostriedkov vo výške  15 000 Eur ( dotácia + vlastný podiel ) formou krátkodobého 
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municipálneho úveru.  Zo strany poslancov bol podaný návrh na doplnenie účelu poskytnutej 

dotácie, konkrétne ide o zakúpenie štvorkolesovej kosačky. Starosta prisľúbil, že túto skutočnosť 

preverí a v prípade možnosti bude úver o danú sumu navýšený.  

Uznesenie č. 04-31-07-18/OZ: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrhov schvaľuje prijatie municipálneho úveru (grantový) od Prima 

Banky Slovensko vo výške 15 000.- EUR a poveruje starostu s vybavením. 

Hlasovanie o programe: 

Za:  5  - Lengyel Štefan, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.           

Proti:  0                          
Zdržal sa:   0 
 

Bod 6. - Harmonogram údržby verejného osvetlenia 

Starosta obce, na naliehanie občanov, dal zmluvnému partnerovi Jozefovi Šimkovi spracovať 

harmonogram nasadenia nových úsporných svietidiel na verejné osvetlenie. 

Pán Jozef Šimko prisľúbil, že každý týždeň namontuje 5 pouličných svietidiel a zároveň bude 

starostu informovať, kde sú nové svietidlá zabudované/vymenené. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie harmonogram zmluvného partnera s tým, že neplnením 

tohto záväzku môže byť zmluva zo strany obce ukončená. 

Bod 7. -  Deň obce – zabezpečenie. 

Organizačným zabezpečením Dňa obce Hrhov je v tomto roku poverená poslankyňa OZ Anita 

Körtvélyová.  Menovaná vykonáva dobrovoľnícku službu na obci do decembra t.r. V rámci tejto 

činnosti pôsobí na úseku kultúry: pomáha pri organizovaní obecných podujatí. OZ bolo 

informované, že v tomto roku sa budú  Dni obce realizovať v dňoch 24. a 25. augusta a to na troch  

miestach: futbalové ihrisko, rímskokatolícky kultúrny dom a námestie obce. Scenár podujatia je 

podobný vlanajšiemu.  Zároveň vyzvala poslancov o pomoc pri organizovaní tohto podujatia. 

Ďalej informovala poslancov, že dňa 12. augusta prinesú z družobného Monoku relikvie pápeža 

sv.Orbána. Relikvie budú slávnostne uložené v rímskokatolíckom kostole počas sv. omše, ktorú 

bude celebroval Mgr. Norbert Bize. Na slávnostnej sv. omši sa zúčastnia aj miestny pestovatelia 

hrozna a vinári. V obci je ich približne 40 a doteraz ich prítomnosť nebola vyzdvihnutá. Po skončení 

sv. omše, slávnosť pokračovala v katolíckom kultúrnom dome, kde sa spomínali na tradície vinárov. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu poslankyne Anity Körtvélyovej. 

Bod 8. -  Rozpracované zákazky: 

Projekty, o ktorých ešte nie je rozhodnuté: 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

Zberný dvor Hrhov a sanácia nelegálne umiestneného odpadu 
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Bod 9. -  Riaditeľka MŠ  

Nová poverená riaditeľka Materskej školy v Hrhove, Mgr. Emese Üveges  nastupuje na svoju 
funkciu ešte 01.08.2018 ako učiteľka predprimárneho vzdelávania.  V rámci mesiaca august sa 
bude odovzdávať agenda riaditeľkou  Mgr. Bartókovou Petronelou, ktorá je v pracovnom pomere 
do 31.08.2018. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bude za daný mesiac rozpočet obce zaťažujúci , 
ale tento krok bol nevyhnutný.  

Bod 10. – Spomaľovací prah pred ZŠ 

Po preskúmaní povolení príslušných orgánov pre cestnú premávku z roku 2012, starosta obce 
navrhuje umiestniť spomaľovací prah v blízkosti Základnej školy z dôvodu zvýšenia ochrany 
bezpečnosti detí. V zákrute pred Základnou školou dopravné značenie prikázanej rýchlosti 40 km  
viacerí vodiči nerešpektujú a z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné  premávku spomaliť  osadením 
spomaľovacích prahov. Na realizáciu prác bolo vyhlásené výberové konanie. Umiestnenie 
dopravného značenia bude stáť pre obec cca. 1700.- EUR (dodávka s montážou).  

Uznesenie č. 05-31-07-18/OZ: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje osadenie spomaľovacích prahov pred základnú školu a a na 
realizáciu predmetnej zákazky povoľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

Hlasovanie o programe: 

Za:  5  - Lengyel Štefan, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.           

Proti:  0                          
Zdržal sa:   0 
     

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

Ing. Ladislav Tankó 
starosta obce Hrhov 

 

 

 

 

 

 

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

 1. overovateľ        2. overovateľ 


