ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hrhov konaného dňa 30.11.2018
o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Hrhove
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
10)

Úvodné náležitosti:
a)
otvorenie zasadnutia,
b)
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c)
oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d)
zloženie sľubu novozvoleného starostu,
e)
zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f)
vystúpenie starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Určenie platu starostu.
Záver.

K bodu č. 1 – Úvodné náležitosti, písm. a), b), c), d), e), f)
a) Starosta obce Ing. Ladislav Tankó v úvode privítal všetkých prítomných novozvolených poslancov,
bývalých poslancov, členov miestnej volebnej komisie a hlavného kontrolóra obce a následne ich
oboznámil s priebehom zasadnutia.
b) Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia starosta obce určil p. Katarínu Vaňovú a za
overovateľov zápisnice určil p. Ing. Árpáda Bačkaiho a Otto Hanesza.
c) Predsedníčka MVK p. Ildikó Simonová oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov
samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018. Následne odovzdala Osvedčenie o zvolení starostovi
obce Ing. Ladislavovi Tankóovi, a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva: Ing. Árpád
Bačkai, Otto Hanesz, Anita Körtvélyová, Ing. Zoltán Lengyel, Bianka Šimonová, Ing. Loránt Tóth,
Tomáš Zsigrai MSc.
d) Starosta obce Hrhov Ing. Ladislav Tankó zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce do rúk
predsedu miestnej volebnej komisie. Sľub potvrdil vlastnoručným podpisom.
e) Novozvolení poslancovia zložili zákonom predpísaný sľub. Sľub potvrdili vlastnoručným podpisom
f) Príhovor starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
A)

berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
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B)

k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Tankó zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Bačkai Árpád
Hanesz Otto
Körtvélyová Anita
Ing. Lengyel Zoltán
Šimonová Bianka
Ing. Tóth Loránt
Zsigrai Tomáš MSc.
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 2 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci 7 novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, čím
je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne opätovne prečítal návrh programu
zasadnutia a navrhol doplniť program o ďalší bod - vyplatenie čiastočnej náhrady platu starostu Ing.
Ladislavovi Tankóovi za nevyčerpanú dovolenku. Potom vyzval poslancov k hlasovaniu. Program
rokovania bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 3 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich presedov a členov
Uznesenie č. 2
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľba predsedov
a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
A) z r i a ď u j e
Finančnú a rozpočtovú komisiu
B) u r č u j e
náplň práce komisie:
hlavným poslaním tejto komisie je tvorba finančnej politiky a rozpočtu obce. Pri svojej činnosti
vychádza z troch základných dokumentov a to
1. Územný plán obce
2. Program rozvoja obce
3. Komunitný plán sociálnych služieb
Po schválení rozpočtu obce kontroluje plnenie rozpočtu na príslušný rok.
C) v o l í
a) predsedu komisie
b) členov komisie:

a. poslancov

Tomáš Zsigrai MSc.

Anita Körtvélyová
Ing. Loránt Tóth
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Otto Hanesz
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Ing. Peter Jánosdeák

(Hlasovanie: Za: 7, Ing. Bačkai Árpád, Hanesz Otto, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Ing. Tóth Loránt, Zsigrai Tomáš
MSc. Zdržal sa: 0, Proti: 0)

Uznesenie č. 3
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov
a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
A) z r i a ď u j e
Komisiu kultúry, športu a vzdelávania
B) u r č u j e
náplň práce komisie:
Jej poslaním je vytváranie podienky pre tvorbu spoločenského života obce. Zohľadňuje hlavné
priority obce jestvujúce a to
1. Udržať súčasné vzdelávacie inštitúcie obce, vytvárať podmineky pre ich fungovanie
2. Permanentná podpora cirkví pri ochrane kultúrnych pamiatok a ostatných činností
3. Zachovanie rozvoja obce v hlavných oblastiach kultúry a športu
C) v o l í
a) predsedu komisie
b) členov komisie: poslancov

Anita Körtvélyová
Ing. Zoltán Lengyel
Bianka Šimonová

(Hlasovanie: Za: 7, Ing. Bačkai Árpád, Hanesz Otto, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Ing. Tóth Loránt, Zsigrai Tomáš
MSc. Zdržal sa: 0, Proti: 0)

Uznesenie č. 4
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov
a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
A) z r i a ď u j e
Komisiu cestovného ruchu, podnikania a poľnohospodárstva
B) u r č u j e
náplň práce komisie:
1. Cestovný ruch – Lepšie hospodárenie s prírodnými krásami obce, turizmus, prilákanie
návštevníkov do obce, čo môže vytvoriť lepšie infraštrukturálne podmienky pre podnikanie
občanov.
2. Poľnohospodárstvo – Oživenie rastlinnej a živočíšnej výroby u obyvateľov.
3. Zastrešenie vyššie menovaných činností sa má iniciovať a realizovať prostredníctvom
novovytvoreného hospodárskeho subjektu, tzv. obecný sociálny podnik. V rámci tohto podniku
bude obec zabezpečovať zákonom stanovené činnosti obce a vytvárať podnikateľský
inkubátor. Okrem vlastnej podnikateľskej činnosti sa bude podporovať podnikanie miestnych
občanov. Ďalšou prioritou podniku bude naplnenie účelu sociálnej podpory obyvateľom
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odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a to na základe vypracovaného komunitného plánu
sociálnych služieb.
C) v o l í
a) predsedu komisie

Ing. Loránt Tóth

b) členov komisie:

a. poslancov

Ing. Árpád Bačkai
Otto Hanesz
Tomáš Zsigrai MSc.
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Peter Jánosdeák

(Hlasovanie: Za: 7, Ing. Bačkai Árpád, Hanesz Otto, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Ing. Tóth Loránt, Zsigrai Tomáš
MSc. Zdržal sa: 0, Proti: 0)

K bodu č. 4 – Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov
Uznesenie č. 5
K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
A)

zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

B)

volí
a)
b)

predsedu komisie
členov komisie:

Ing. Árpád Bačkai
Ing. Zoltán Lengyel
Bianka Šimonová

(Hlasovanie: Za: 7, Ing. Bačkai Árpád, Hanesz Otto, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Ing. Tóth Loránt, Zsigrai Tomáš
MSc. Zdržal sa: 0, Proti: 0)

K bodu č. 5 - K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva
Uznesenie č. 6
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
Poveruje
Poslanca Otto Hanesza zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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(Hlasovanie: Za: 7, Ing. Bačkai Árpád, Hanesz Otto, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Ing. Tóth Loránt, Zsigrai Tomáš
MSc. Zdržal sa: 0, Proti: 0)

Uznesenie č. 7
K Návrhu na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia 2015 – 2018 v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
Schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu Ing. Ladislavovi Tankóovi za nevyčerpanú dovolenku podľa
ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. za rok 2017 v rozsahu 15 dní.
Výpočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku :
• celkový počet dní nevyčerpanej dovolenky: 15 dní
• počet hodín za deň : 8 hod.
• priemerný hodinový plat : 11,7206 eur/hod.
• preplatená náhrada : 15 x 8 x 11,7206 = 1 406,47 eur
Dôvody nevyčerpanej dovolenky: pracovná vyťaženosť, realizácia projektov.
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná rozpočtovým opatrením starostu obce z
nevyčerpaných výdajov schváleného rozpočtu obce pre rok 2018.
(Hlasovanie: Za: 5, Ing. Bačkai Árpád, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Zsigrai Tomáš MSc. Zdržal sa: Otto Hanesz,
Ing. Loránt Tóth, Proti: 0)

K bodu č. 6 – Určenie platu starostu
Uznesenie č. 8
K návrhu na určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove
Určuje
Mesačný plat starostu, Ing. Ladislava Tankóa v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
(Hlasovanie: Za: 6, Ing. Bačkai Árpád, Körtvélyová Anita, Ing. Lengyel Zoltán, Šimonová Bianka, Ing. Tóth Loránt, Zsigrai Tomáš MSc. Zdržal
sa: Otto Hanesz, Proti: 0)

Zapísala: Katarína Vaňová
Overovatelia: Ing. Árpád Bačkai
Otto Hanesz

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

.................................
Ing. Ladislav Tankó
Starosta obce Hrhov
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