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Obec Hrhov 

 

Číslo :         V Hrhove, dňa 27.9.2018 

Z Á P I S N I C A 

 

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 27.9.2018 o 18,00 hod v miestnosti 

zasadačky Obecného úradu v Hrhove. 

Prítomní: 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Smutná Beáta,Mgr. 

Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc., 

Ospravedlnení poslanci:  Lengyel Štefan,  

Neospravedlnení poslanci:  0 

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. Na uvoľnenú funkciu 

poslanca miesto odstupujúceho J.Csorbu bol vyzvaný o stanovisko N.Danko, zatiaľ bez odpovede. 

    Za overovateľov zápisnice menuje: 

     1. Józsa Juraj                                                                                  2. Körtvélyová Anita 

     Program:  

1. Úvod, privítanie 

2. Program a jeho doplnenie 

3. Zmena rozpočtu, predkladanie a schválenie 

4. Mimoriadne členské pre ZMOS 

5. Obnova Materskej školy-príprava slávnostného odovzdania 

6. Rekonštrukcia šatne ŠA-dokončovacie práce 

7. Zberný dvor a sanácia skládky 

8. Projekt záchranných prác na KSC-objednanie 

9. Vyhodnotenie obecnej veselice 

10. Vyhodnotenie volebného obdobia 2014-18 

11. Rôzne 

 

1. Úvod,privítanie 

 

Na úvod privítal starosta prítomných, poslancov, riaditeľky ZŠ a MŠ a hostí. Informoval, že pri obsadzovaní 

uvoľneného miesta poslanca miesto J. Csorbu bol písomne vyzvaný N. Danko (v poradí), ešte sa nevyjadril. 

Obecné zastupiteľstvo je však s 5 prítomnými poslancami uznášania schopné. 
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2. Program a jeho doplnenie 

   

Starosta navrhol vypustiť z programu bod č. 4, nakoľko sa medzitým už zaplatilo členské na rok 2018 pre 

ZMOS(DCOM). 

Navrhuje tiež zaradiť do programu schôdze zrušenie Uznesenia 05-18-03-18/OZ o nákupu stavby-pivnice na 

parcele KN-C 688/5 pre jeho neprávnu formuláciu, ktoré má byť nahradené novým uznesením z tohto zasadnutia 

OZ, pre vybavenie prevodu vlastníctva na obec v Katastrálnom odbore Rožňava. 

Riaditeľka sa obrátila na OZ so žiadosťou o prispievanie obce na cestovanie žiakov z okolitých obcí. 

Poslanec Zsigrai žiada vyjadriť sa ku vlastnému podielu pre projekt Program obnovy dediny. 

Starosta žiadal doplniť do programu zhodnotenie vymontovaného materiálu z ústredného kúrenia MŠ. 

Starosta dal odsúhlasiť program už s tými zmenami. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa, Körtvélyová, Smutná, Üveges, Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

 

3. Nákup pivnice KN-C 688/5 

Pre nákup pivnice od p. Beczeovej sa OZ uznieslo nesprávnym textom, KN-C 688/5 nie je pozemkom ale stavbou, 

ktoré nám Katastrálny odbor vytkol a pozastavil kúpnopredajný proces. OZ musí uznesením zrušiť nesprávne 

uznesenie. 

Uznesenie č. 01-27-09-18/OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrhov zrušuje uznesenie č. 05-18-03-18/OZ o nákupe stavby-pivnice KN-C 688/5 

pre jeho nesprávnu formuláciu. V texte uznesenia predmetom kúpy je stavby KN-C 688/5 a nie pozemok, ako to 

bolo v uznesení 05-18-03-18/OZ uvedené. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

 

Nová formulácia uznesenia pre kúpnopredajnú zmluvu pivnice: 

Uznesenie č. 02-27-09-18/OZ: 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrhov, v zmysle čl. 6  Rozhodovacia právomoc, ods. 3 o Zmluvných prevodoch 

nehnuteľného majetku v Zásadách hospodárenia s majetkom obce z 5.10.2012, schvaľuje nákup stavby KN-C 

688/5, vo výmere 5 m2, druh stavby pivnica, nachádzajúcej sa na parcele č. KN-E 5948/1, LV 3095, kat.ú. Hrhov, 

okr. Rožňava, od majiteľky Kataríny Beczeovej, rod. Beczeovej, bytom v Hrhove č. 133 do výlučného vlastníctva 

obce, za nákupnú cenu 2.800,-EUR. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 
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4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2018 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v z. n. p a na základe ods. 2 písm. a) § 

14 zákona č. 583/2004 Z. z  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. 

a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov predkladá starosta obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie: 

Dosiahnutie vyšších príjmov (200) v sume  4 605,- € 

Zvýšenie bežných príjmov (300) rozpočtu v sume 8 425,-€ 

Zvýšenie bežných výdavkov (600) rozpočtu v sume 13 030,-€ 

Príjmy z vratiek zdravotného poistenia za rok 2017 sa použijú na bežné výdavky(mzdy) na projekty „Cesta na trh 

práce/Reštart /Regionálna zamestnanosť“, ktoré hradí obec, všeobecný materiál na rekonštrukciu cesty, 

všeobecné služby, na spomaľovací prah pri ZŠ Hrhov. 

 

Zvýšenie finančných príjmových operácií (400) rozpočtu prevodom z rezervného fondu v sume 13 124,-EUR 

Zvýšenie bežných výdavkov (700) rozpočtu v sume:    13 124,-€ 

Finančné prostriedky budú použité na úhradu na rekonštrukciu miestnej komunikácie pred obecným úradom. 

Dôvodová správa: Oprava miestnej komunikácie podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2018 počítala s opravou 

miestnej komunikácie položením vodu odvádzacích žľabov na okraj komunikácie pre odvod dažďových vôd. 

V priebehu realizácie však došlo k nepredvídaným ťažkostiam (spád kanálu a nedoriešené prechody do priľahlých 

parciel), ktoré sa na mieste riešili iným, zložitejším spôsobom, ktoré vyžiadali naviac materiálu aj práce, pre ktoré 

už nemôže byť „oprava“ musí byť „rekonštrukcia, resp. investícia“. 

Uznesenie č. 03-27-09-18/OZ 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hrhov schvaľuje zmenu druhu stavby z „Opravy miestnej komunikácie pred 

Obecným úradom“  na „Rekonštrukciu miestnej komunikácie pred Obecným úradom“. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

Uznesenie č.04-27-09-18/OZ 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hrhov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2018. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

 

Bod 5. Obnova Materskej školy-príprava slávnostného odovzdania 

Starosta informoval poslancov o priebehu  Rekonštrukcie Materskej školy v Hrhove, ktorú pri neúspechu na Envirofonde 

ideme rekonštruovať z dotácie z Maďarskej republiky, odkiaľ sme dostali sumu 74 670,98 EUR, z čoho podľa rozpočtu 

by sa mala zrealizovať len výmena okien a dverí, výmena ústredného vykurovania vrátane regulácie a radiátorov a prívod 
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plynu do budovy MŠ. Po verejnom obstarávaní ostali sa zistilo, že okrem uvedených rekonštrukčných prác ostal finančný 

balík, z čoho sme – po odsúhlasení darcom- realizovali nasledovné: 

 Rekonštrukcia podlahy telocvične (OSB dosky + Graboplast Mega) 

 Gumolit v spálni pre deti 

 Nová plynová kotolňa (podlaha, maľovanie a stav. úpravy, nové okno) 

 Dodatok pre výmenu okien: dodanie naviac žalúzií, chýbajúcich dverí, okna (JUKOV) 

 Dodatok pre ústredné kúrenie: výmena všetkých radiátorov-v projekte sa uvažovalo len čiastočnou výmenou-z 

dôvodu, že nie je záruka na tesnosť po opätovnej montáži 

 Gumolit do prízemných miestností, farby na ošetrenie rúr, Nová zostava na Detské ihrisko vrát. montáže. 

 Výmena toaletných mís a nádrží pre deti v počte 8 ks, a vymenil sa plot okolo MŠ v dĺžke cca 120m. 

Informovali sme darcu dotácie, že ich pozývame na slávnostné odovzdávanie Materskej školy, zatiaľ sa čaká na ich 

odpoveď. 

 

6. Rekonštrukcia šatne ŠA 

Starosta informoval poslancov o priebehu prác na rekonštrukcii šatní športového areálu. 

V základnej žiadosti pre zdroje financovania sa uvádza (schválená žiadosť): 

 Celkové výdavky.....................14.667,-EUR 

Požadovaný príspevok...............11.000,-EUR 

Vlastný podiel..............................3.667,-EUR 

Víťazný projekt z verejného obstarávania:  fy LENDAN s cenou(s DPH).............15.609,-EUR,  

t.zn. vlastný podiel sa zvyšuje o 942,-EUR na  4.609,- EUR (29,5%) 

 Dňa 20.9.2018 fy LENDAN predložila Dodatok č.1, ktorý obsahuje práce aj materiál, ktoré vedenie FK žiadalo 

mimo základnej zmluvy: 

Dodanie žaluzií (6ks), pokladanie dlažby v ďalších 2 miestnostiach (34m2),ostatné doplnky, a to v celkovej hodnote 982,-

EUR. Obecné zastupiteľstvo prerokoval Dodatok č.1 a schvaľuje jeho financovanie z rezervného fondu obce. 

 

Uznesenie: č. 05-27-09-18/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 predložené fy LENDAN dňa 20.9.2018  

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

Hodnota projektu sa tým zvyšuje na  15.609 + 982 = 16.591 EUR, z toho MŠVVa Š financuje 11.000,-EUR, ostatné 

financuje obec z vlastných zdrojov, t.j. 5.591,-EUR (33,7%) 
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Uznesenie č. 06-27-09-2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie vlastného podielu z 3.667,-EUR na 5.591,-EUR a schvaľuje použitie 

rezervného fondu obce na financovanie v projekte: Rekonštrukcia šatní športového areálu Hrhov. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

Obec na financovanie vybral úver z Prima Banky Slovensko (predfinancovaním), z ktorého do dnešného dňa sú uhradené 

2 faktúry po 5000 EUR dodávateľovi stavby. Neuhradená časť 6.591 pozostáva z 3.dielu úveru 5.000,-EUR a chýbajúca 

suma (na samostatnej faktúre) vo výške 1.591,-EUR (982 + 591uhradí obec Hrhov z rezervného fondu (na samostatnej 

faktúre) až po ukončení a preberaní stavby preberacou komisiou, zloženou z poslancov OZ a vedenia FK Hrhov. 

Preberací protokol obsahuje prílohy: odstránenie kolaudačných závad z 20.9.2018, súpis prác v členení materiál a práce, 

montážny denník, záruky. 

 

7. Zberný dvor a sanácia skládky 

Starosta informoval poslancov, že podaná žiadosť o Zberný dvor a sanáciu skládky vo výške 222.841 EUR bola schválená 

v celej výške a môže sa pristúpiť k prípravným prácam pred podpisom Zmluvy. 

8. Projekt záchranných prác na KSC (kultúrno-spoločenskom centre) 

Starosta informoval, že podľa Statického posudku spracovaného Ing. Zigom, sú navrhnuté záchranné práce pre 

konzervovanie stavu pred pokračovaním, avšak nemôže bez oprávnenia a bez dokumentácie hocikto pristúpiť 

k záchranným prácam. Vyžiada sa cenová ponuka na stavebný projekt záchranných prác u staveného projektanta. 

Poslanci sa vyjadrili, že by bolo vhodnejšie preinvestovať zvyšné financie do záchrany strechy na Zdravotnom stredisku, 

nakoľko pre nekvalitný eternit preniká dažďová voda do miestností zdravotného strediska. 

 

9. Zhodnotenie Obecnej veselice  

 

 V ďalšom poslankyňa Anita  Körtvélyová zhodnotila priebeh Obecnej veselice, konštatovala, že spoluúčasť poslancov 

pri organizovaní bola slabá a tiež organizačný tím musí byť početnejší na organizovanie 3-dňovej veselice. 

 

10. Zhodnotenie volebného obdobia 

 

V ďalšom poslanci OZ jednotlivo hodnotili končiace volebné obdobie, každý z poslancov podľa svojich možností chcel 

byť nápomocný počas celého volebného obdobia. Chyby sa robia len tam, kde sa vôbec robí a na záver volebného obdobia 

sa ukázali aj výsledky práce vedenia obce a obecného zastupiteľstva. 
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11. Použitie šrotového materiálu po rekonštrukcii ústredného kúrenia MŠ 

Starosta informoval poslancov o stave vybudovaného materiálu z ústredného kúrenia v MŠ. Pripomenul, že radiátory sú 

30 ročné a žiadny montér neberie záruku za ich opakovanú montáž pre zhoršený stav zafalcovaných spojov. To isté,  

montážou plynových kotlov sa stal kotol na tuhé palivo 130 kW z Medzilaboriec prebytočným. Prítomní poslanci 

vyraďovacej i likvidačnej komisie skonštatujú, že pre: 

 Rok výroby  1982 

 Zhavarovanú prevodovku pre pohon roštu 

 Skončením výroby aj firmy na výrobu kotla 

 

nevidia iné riešenie na zhodnotenie majetku obce, len to zhodnotiť ako šrot, a získané financie použiť na rozvoj 

MŠ. 

 

Uznesenie č. 07-27-09-18/OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania vyraďovacej a likvidačnej komisie schvaľuje zužitkovanie 

vymontovaných zariadení z ústredného vykurovania MŠ odovzdaním do šrotu a získané finančné prostriedky 

použiť na obstaranie tieňovadla nad pieskoviskom na dvore MŠ. 

Hlasovanie: 5 za  (Józsa,Körtvélyová,Smutná,Üveges,Zsigrai) 

Proti:  0     Zdržal sa:  0 

Poslanec Lengyel u hlasovania neprítomný. 

 

12. Rôzne 

 

12.1.  V časti rôzne:  Riaditeľka ZŠ žiada OZ o schválenie príspevku z rozpočtu obce k cestovným 

nákladom 2 žiakov, dochádzajúcich zo susedných obcí vo výške 20 € na dieťa počas 10 mesiacov 

vyučovania. Pri takom malom počte žiakov sa môžeme tešiť , že prídu ku nám do ZŠ a príjem obce za nich 

je vyšší, ako žiadaná výpomoc  400 EUR za celý kalendárny rok. 

OZ si to zváži a rozhodne sa na nasledujúcej schôdzi OZ. 

 

12.2.V ďalšej časti Alžbeta Danková interpelovala na starostu, že v obecnom časopise Új Görgői Tükör 

napísal o nej, že odmietla výkon funkcie s tým, že urobí atestáciu. Doniesla potvrdenia o absolvovaní rôznych 

školení v posledných rokoch. 

Starosta vysvetlil, že chýbajúci doklad je predpísaná atestácia, ktorú musí absolvovať každá riaditeľka. Pri 

výbere obec hľadala riaditeľku-učiteľku, kumulovanú funkciu, pracovné miesto pre jednu osobu. 

 

12.3   Alžbeta Danková tiež prosila ochranu pre svoju rodinu, pre násilnosti proti jej členov rodiny v blízkej 

minulosti. Starosta ju informoval, že nech sa obráti na Políciu, nie je to v kompetencii obce, nakoľko nemáme 

Obecnú políciu. 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva. 
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     __________________________ 

      Ing.Ladislav Tankó 

        starosta obce 


