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Obec Hrhov 

 
Počet príloh : ...  

Číslo 102/2020/Z-3        V Hrhove, dňa 6.6.2020 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 
napísaná v priebehu x. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 5.6.2020  o 18.00 hod. v 

miestnosti Obecného úradu.  

 

P r í t o m n í:  

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Bačkai Arpád, Ing., Körtvélyová  Anita, Lengyel Zoltán, 

Ing., Šimonová Bianka, Tóth Loránt, Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Ospravedlnení poslanci:     Hanesz Otto,  Keller Vojtech, 

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 9 poslancov obecného 

zastupiteľstva je prítomných 7  poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle 

§ 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.  

 

 

P R O G R A M: 

1. Úvod, privítanie, program, doplnenie, schválenie 

2. Koronavírus a jeho dopad na ekonomiku obce 

3. Zmeny v rozpočte obce 

4. Dotácie z rozpočtu obce- prehodnotenie 

5. Majetkoprávne vysporiadania obce s vlastníkmi 

6. Zberný dvor v Hrhove a rozšírenie pôsobnosti na činnosti OZV 

7. Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov-projekt a jeho pokračovanie 

8. Dobudovanie infraštruktúry (asfaltovanie ciest) 

9. WiFi for you- optický internet pre obec Hrhov 

10. Program obnovy dediny-Vybudovanie oddychovej zóny-vytýčenie staveniska 

11. Projekt MAS1 – Centrum obce 
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12. Projekt MAS 2 –Detské ihrisko –vytýčenie staveniska 

13. Projekt MAS 3- Oáza pri vodopáde 

14. Projekt zateplenia MŠ 

15. Projekt odvodnenia MK C378- odsúhlasenie zmien 

16. Dotácia od CRH –vypracovanie žiadosti (premiestnenie plota, ostatné úpravy) 

17. Výzva na ubytovacie kapacity (byty v ZŠ+ telocvičňa) vstup obce do projektu 

18. Organizačné členenie objektov obce-ZŠ a MŠ, s možnosťou efektívnejšieho využitia 

19. Rôzne 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1. Úvod, privítanie, program, doplnenie, schválenie 

Starosta  privítal poslancov a opýtal sa na doplnenie programu. Poslanci nemali doplnenia, 

starosta navrhol nasledovné body: 

20. Uznesenie o vysielaní Ing. Krisztiána Zemana na kurz veliteľov DHZO od 9-12.6.2020 

21. Návrh na zvýšenie kontrokorentného úveru obce u Primabanky a.s. 

Hlasovanie: 

Za- 9   (Bačkai Arpád,Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán,Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt,Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

 

Bod 2.  Koronavírus a jeho dopad na ekonomiku obce 

Starosta uviedol, že za mesiac apríl dostala obec miesto 26 000.-Eur len 16 000.-Eur, vidieť 

nástup hospodárskej krízy a treba sa pripraviť na reštrikčné opatrenia týkajúce sa bežných 

výdavkov. Na druhej strane je však v tomto roku povolené používať rezervný fond aj úver na 

nekapitálové výdavky. Použitie nekapitálových výdavkov na bežný život nesvedčí o zdravej 

ekonomike obce, preto navrhuje bežné výdavky, vyplývajúce z investičných akcií hradiť 

z kontrokorentného úveru, jedná sa o výkresové dokumentácie, verejné obstarávania a drobné 
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akcie pod limitom 1700.- Eur, ktoré sa nedajú klasifikovať, ako investície. Ušetria sa tým bežné 

finančné prostriedky obce, pri úsporných opatreniach by mohla obec prežiť krízu a súčasne 

nebrzdiť ekonomiku o pozastavení realizácie prác. 

Predpokladaný výpadok príjmu obce v roku 2020 sa odhaduje na  20%. 

V rámci koronakrízy mala obec nasledovné nepredpokladané výdavky: 

Nákup 600 ks rúšok  v hodnote  1 200.- Eur 

Dezinfekčné prostriedky a znovuotváranie MŠ a ZŠ  v hodnote  cca 800.- Eur 

 

Bod 3. Zmeny v rozpočte obce 

Rozpočtové opatrenie č.1  z 1.4.2020 

Zmena rozpočtu bola vyvolaná nepredvídateľnými výdavkami: 

1. Už zaplatené poplatky školského klubu treba vrátiť 

2. Dotácie za organizácie, Základná škola, projektová príprava výziev 

3. Zberný dvor- Software na evidenciu odpadov 

Uznesenie č.01-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.1  z 1.4.2020 

Hlasovanie: 

Za- 7   (Bačkai Arpád,Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán,Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt,Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.2 

Zmena rozpočtu bola vyvolaná nepredvídateľnými výdavkami: 

1. WiFi projekt-verejné obstarávanie 

2. Výrub stromov pre projekt MAS 1-Centrum obce 

3. Stavebné konanie Moldava /Vislay) –Centrum obce 

4. Oprava rozmnožovacieho stroja (1200Eur) 

5. Projekt POD (projekt + verejné obstarávanie) 
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Uznesenie č. 02-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Hlasovanie: 

Za- 7   (Bačkai Arpád,Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán,Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt,Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

Starosta ďalej informoval poslancov, aby sme predišli problémov na konci roka 

s prefinancovaním vzdelávacích inštitúcií, pozvať riaditeľky na spoločné sedenie len kvôli 

financovaniu školských zariadení. Starosta v termíne od 8-12.júna rozpošle pozvánky na 

stretnutie, ktorého výsledkom bude akčný plán financovania školstva v r. 2020. 

 

Bod 4.  Dotácie z rozpočtu obce 

Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu po pandémii COVID-19 navrhuje starosta obmedziť 

dotácie z rozpočtu obce. Po prediskutovaní sa poslanci zhodli na 50% skrátení dotácií v tomto 

roku a žiada sa od organizácií o predkladanie žiadostí do konca 06/2020. 

V zmysle toho sa menia všetky uznesenia z 23.3.2020: 

Uznesenie č. 03-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku dotácie podľa uznesenia č. 02-23-

03-20/OZ 

na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 5500.-Eur na 2750.-EUR  pre Futbalový klub Hrhov. 

Uznesenie č. 04-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku schválenej dotácie  

podľa uznesenia č. 03-23-03-20/OZ  na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 3000.-Eur na 1500.-EUR  pre 

Eleventum o.z. Hrhov. 

Uznesenie č. 05-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku schválenej dotácie  
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podľa uznesenia č. 04-23-03-20/OZ  na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 700.-Eur na 350.-EUR  pre 

o.z.  CSEMADOK  Hrhov. 

Uznesenie č. 06-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku schválenej dotácie  

podľa uznesenia č. 05-23-03-20/OZ  na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 500.-Eur na 250.-EUR  pre 

YMCA o.z.  HRHOV.   

Uznesenie č. 07-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku schválenej dotácie  

podľa uznesenia č. 06-23-03-20/OZ  na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 300.-Eur na 150.-EUR  pre 

JDS  o.z.  HRHOV.   

Uznesenie č. 08-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku schválenej dotácie  

podľa uznesenia č. 07-23-03-20/OZ  na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 300.-Eur na 150.-EUR  pre 

 ZO DHZ   HRHOV.   

Uznesenie č. 09-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, znižuje výšku schválenej dotácie  

podľa uznesenia č. 08-23-03-20/OZ  na 50 % pôvodnej výšky, t.j. 200.-Eur na 100.-EUR  pre 

 ZO  ZPCCH   HRHOV.   

Uznesenie č. 10-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej ekonomické 

následky na rozpočtové hospodárenie obce, presúva  schválenú dotáciu podľa uznesenia č. 09-

23-03-20/OZ  pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Hrhov vo výške 3000.- EUR na nasledujúci 

kalendárny rok v plnej výške. V náväznosti na tento posun sa striedanie dotácií pre cirkvi 

v Hrhove posúva o rok.( 2021- R.K. cirkev, 2022 Ref. cirkev, 2023 R.K. cirkev, atď.) 

Hlasovanie: 

Za- 7   (Bačkai Arpád,Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán,Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt,Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 
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Bod 5. Majetkoprávne vysporiadanie obce s vlastníkmi 

OZ v Hrhove, uznesením 03-16-02-18/OZ, s 3/5 väčšinou sa rozhodlo o odpredaji 

nehnuteľností v majetku obce, 4 parcely, ktoré spájajú 2 parcely v majetku toho istého občana. 

Pre neúplnú formuláciu uznesenia, potrebného pre Katastrálny úrad, musí sa sformulovať 

právny akt v zmysle Usmernenia pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce podľa 

zákona č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č.11-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, v zmysle Zákona č.138/1991 o majetku obce, § 9 a ods.8, 

písm. e) odpredá svoj nehnuteľný majetok, parcely: 

 KN-E 459/3, výmery 31 m2,druh pozemku záhrada, k.ú. Hrhov 

 KN-E 459/2, výmery 37 m2,druh pozemku záhrada, k.ú. Hrhov 

KN-E 457/3, výmery 35 m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Hrhov 

KN-E 457/2, výmery 13 m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Hrhov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

Osobitný zreteľ sa zdôvodňuje s § 9, ods.8, písm. b, ide o priľahlé parcely súčasného majiteľa 

parcely KN-C 472/1, žiadateľa odkúpenia, pre obec neprístupných drobných pozemkov v jej 

majetku. 

Hodnota pozemkov bola stanovená na  5 EUR/m2,  celková cena pozemkov je  580,- EUR. 

Hlasovanie: 

Za- 7   (Bačkai Arpád,Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán, Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt, Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

Bod 6. Zberný dvor v Hrhove 

Starosta informoval poslancov o stave spustenia prevádzky Zberného dvora Hrhov. Kolaudácia 

bola právoplatná až 4. mája 2020, potom sa opätovne mohol začať proces spustenia prevádzky, 

ktoré schvaľuje Okresný úrad Rožňava, Odbor Odpadové hospodárstvo životného prostredia 

v Rožňave. Starosta uviedol, že je rád, že ľudia majú kam nosiť ich odpady, zatiaľ je to riešené 

s pracovníkmi VPP, ktorí v pondelok a v piatok majú službu na Zbernom dvore a v priľahlých 

priestoroch.  
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Po spustení prevádzky obec Hrhov požiada o rozšírenie Zberného dvora na komodity 

separovaného odpadu o Okresného úradu v sídle kraja, aby vedela zasahovať do zberu 

a množstva separovaného odpadu, s cieľom aspoň udržať poplatok za KO na úrovni tohto roka. 

Poplatok za KO bol schválený OZ na hodnote 18 EUR, v skutočnosti podľa podielu separácie 

malo byť 24 EUR, a ak ostáva obec na tomto stupni separácie, budúci rok podľa predpisu MŽP 

má byť 31 EUR na osobu. 

Bod 7. Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov 

Žiadosť bola podaná na 2 miesta: Enviromentálny fond a aj Operačný program Kvality 

životného prostredia, čakáme, kde to schvália, podľa toho budeme pokračovať. Ak sa schváli, 

vlastný podiel obce cca 9600.-Eur. 

Bod 8. Dobudovanie infraštruktúry 

Na OP ĽZ  odstránili legislatívne prekážky na urýchlené podanie žiadosti vrátane 

požadovaných príloh, tak sa podarilo do 18. mája podať, čaká sa na výsledok. Vlastný podiel 

obce 7600,-Eur. 

Bod 9. WiFi for you  Optický internet pre obec 

Ing. Tóth informoval, v akej polohe je výzva, VO bola poverená firma. 

Na realizáciu bude potrebné stavebné konanie- územné rozhodnutie 

Bod 10. Program obnovy dediny –Vybudovanie oddychovej zóny 

 V lokalite Palota, na pravom(západnom) brehu potoka Fej je plánovaná oddychová zóna, 

v rámci POD je navrhnutý altánok, s priemerom cca 6,5 m, starosta žiadal poslancov o pomoc 

pri vytýčení stavby na budúci týždeň v pondelok večer o 19,00, podľa výkresovej 

dokumentácie, polohu altánku priamo vyznačiť v teréne za účasti projektanta. 

Náklady sa budú refundovať po realizácii, činia  5400,- EUR.(400 EUR vlastný podiel) 

 Bod 11 Projekt MAS 1  Centrum obce 

 Výzva vypísaná, treba dopracovať podanie projektu, až potom je možné začať s realizáciou, 

až vtedy budú oprávnené náklady. Je potrebné rezervovať financie 32 000,- EUR na realizáciu, 

peniaze sa budú refundovať po preberaní stavby. 

Bod 12 Projekt MAS 2 – Detské ihrisko – vytýčenie stavby 

Žiadosť podaná na MAS KRAS, nakoľko sa bude refundovať, doporučuje sa realizovať spolu 

s Oddychovou zónou. Náklady sa refundujú po realizácii, najskôr až v roku 2021.(5 400,-EUR) 

Bod 13 projekt MAS 3 – Oáza pri vodopáde 

Nakoľko projekt pokračovania oporného múru nie je oprávnený, narýchlo bolo treba 

premenovať projekt na Oázu pri vodopáde, ktorá sa bude realizovať na znovuzískanej parcele 

187/2, zo západnej strany vodopádu. V súčasnosti prebieha katastrálna zmena druhu pozemkov 
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, po právoplatnosti môžu začať len projekčné práce. Ak sa nebude stihnúť do termínu 

odovzdania výzvy, obec neide do toho. 

Bod 14 Projekt zateplenia MŠ 

V súčasnosti sa čaká na zmluvu z Envirofondu, už doplňovačka prebehla, predpokladaný 

termín realizácie september-október. (Skôr nebude zmluva!) Vlastný podiel 5757,18 EUR 

a bleskozvod ako neoprávnený, v hodnote 3328,-EUR. 

Bod 15  Projekt odvodnenia MK C 378- odsúhlasenie zmien 

Projekt odvodnenia MK je navrhnutý projektantom s autorizáciou A2, rozpočet je privysoký. 

Po konzultácii s projektantom sa navrhne šetrnejšie riešenie: 

Najnižšie miesto je pred parcelou KN-C 456/1,pred touto parcelou bude kamenné rebro 80cm 

široké, 20 cm hlboké, rebro naväzuje na hranici KN-C 456/1 s KN-C 458/1 na korrugované 

betónové potrubie DN 160 v dĺžke 42m, s jedným dýchacím (čistiacim) otvorom, ďalej 

pokračuje v drenážnej rúre (12 m) v kamennom lôžku. Podľa projektu Ing. Hábera sa most pod 

cestou robiť nebude, nakoľko nevieme, kde bude MK navrhnutá od Pastiarskej studne. 

Treba začať stavebné konanie, s vytýčením médií, schválením, atď. 

Bod 16  Dotácia od CRH 

Dostali sme možnosť znovu uchádzať o grant z CRH v hodnote 1700,-EUR, starosta navrhuje 

podať návrh na práce na športovom areáli- Premiestnenie plota, na čo už máme aj 

dokumentáciu. S vypracovaním žiadosti je poverený Tomáš Zsigrai MSc, ktorý bude sledovať 

aj priebeh prác a tiež vyúčtovanie dotácie. Termín odovzdania žiadosti o dotáciu je 12.6.2020. 

 

Bod 17  Výzva na ubytovacie kapacity (ZŠ) 

Starosta informoval, že pre krátkosť času sa asi nestihne pripraviť sa na podanie výzvy( 

16.6.2020) a tiež, že táto výzva je skôr na odstránenie dopadov koronavírusu. 

 

Bod 18. Organizačné členenie objektov obce- MŠ a ZŠ  kvôli efektívnejšieho využitia 

V roku 2017 vydal RÚVZ v Rožňave záväzné stanovisko, že nie je proti rozdeleniu budovy MŠ 

na multifunkčnú budovu, kde bude sídliť: 

1. Miestne kultúrne stredisko (prízemie) 

2. Školská jedáleň (prízemie) 

3. Materská škola (poschodie) 

4. Športové zariadenie 

V stanovisku  RUVZ je uvedené, že každá prevádzka musí mať samostatný vstup do budovy, 

až na športové zariadenie majú všetky prevádzky. Samostatný vstup sa dá urobiť z miestnosti 
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kuriča, cez točité schody vedľa telocvične. Výhodou tohto riešenia je, že športovci budú mať 

k dispozícii WC aj sprchy na prízemí. Starosta oslovil statika za účelom projektu stavebného 

zásahu do stropu pre točité schody, v dokumentácii bude aj rozpočet na realizáciu. 

Stolnotenisový oddiel hrá 6. ligu v okrese, každý 2. týždeň sú tu cudzí ľudia a v súčasnosti sa 

vchádza do budovy vchodom pre Materskú školu. Z hygienických dôvodov to nie je dovolené, 

hlavne po pandémii COVID 19. 

 Na všetky prevádzky takto rozdelenej multifunkčnej budovy musí byť napísaný Prevádzkový 

poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

Rozdelenie budovy Základnej školy na Multifunkčnú budovu vyplýva z viac príčin: 

1. Z učiteľských bytov získaná telocvičňa je malá, členitá a má malú kapacitu(max. 12 detí) 

2. Vytvorením takej telocvične sa obrala obec o možnosť prenajať si učiteľské byty a znížiť 

stratu vytvorenú prevádzkou Základnej školy. 

3. Pre max 30 detí sa v časti Základná škola prevádzkuje obec 7 miestností 

4. Podľa regulatívov pre 1 dieťa je predpísaných 1,65 m2 plochy, do malej triedy 

(slovenská=34m2) sa zmestí  20 detí, pre maďarské triedy treba vytvoriť tie isté podmienky. 

5. Hudobná trieda a počítačová miestnosť môže byť tá istá, logistikou treba riešiť využitie. 

6. Výdajňa stravy je nelogicky na poschodí (pre vynášanie bandasiek so stravou každý deň, 

robia to kuchárky), má ísť na prízemie. 

7. Z dvoch tried 55m2 sa dá zlúčením vytvoriť pekná telocvičňa (až 110 m2), s novou 

parketou. 

8. Uvoľnia sa učiteľské byty, ktoré môžeme ponúknuť občanom na nájomný byt. 

9. Uvedená rekonštrukcia v ZŠ vyžaduje finančnú podporu, obec musí získať nejaký grant na 

prevedenie rekonštrukcie. Presťahovanie tried na poschodie so súčasným vymaľovaním 

a vybavením miestností novým gumolitom musí obec riešiť z vlastných prostriedkov, to nie 

sú investičné náklady a ani nevyžadujú stavebné riešenie a povolenie. 

Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasia s uvedenými zmenami v stavebnom využití 

Materskej aj Základnej školy, s následnou zmenou v rozpočte, ktorá bude konkretizovaná 

podľa možnosti získania dotácie. Aj v prípade získania finančných zdrojov pred úpravami musí 

byť schválená dokumentácia stavebných úprav stavebným úradom. 

 

Bod 19  Vysielanie Ing. Krisztiána Zemana na kurz veliteľov DHZO   

Súčasnému veliteľovi DHZO, Ing. Zoltánovi Tankóovi končí päťročné funkčné obdobie 

na veliteľa v januári 2021, dovtedy musí obec vyslať niekoho na kurz veliteľa, pre pokračovanie 
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činnosti DHZO. ZO DHZ doporučuje vyslať Ing. Krisztiána Zemana na školenie pre veliteľov 

DHZO v mesiaci jún s tým, že funkciu preberá v januári 2021. 

Uznesenie č. 12-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysielanie Ing. Krisztiána Zemana na kurz veliteľov DHZO 

pre preberanie funkcie veliteľa v januári 2021. 

Hlasovanie: 

Za- 7   (Bačkai Arpád,Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán, Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt, Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

Bod 20   Návrh na zmenu rozpočtu č.6/2020 

Zmeny v dotáciach pre organizácie, škrtenie výdavkov kultúrnych podujatí v dôsledku COVID 

19 a ostatné zmeny všeobecného materiálu a služieb vyvolajú rozsiahlejšiu zmenu rozpočtu, 

nad rámec starostu. Preto starosta predkladá OZ návrh na zmenu rozpočtu č.6. 

Uznesenie č. 13-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2020. 

Hlasovanie: 

Za- 7   (Bačkai Arpád, Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán, Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt, Ing., Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa:  0     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

Bod 21     Návrh na zvýšenie kontrokorentného úveru obce u Primabanky a.s. 

Starosta informoval poslancov o stave čerpania kontrokorentného úveru, ktorú obec vybrala 

v roku 2019 na krytie kapitálových výdajov. Hlavné položky čerpania súviseli 

s nepredvídateľnými výdajmi pri realizácii investičných akcií: Rekonštrukcia Hasičskej 

zbrojnice a Zberného dvoru Hrhov.  

Na zberný dvor bolo treba kúpiť Drvič zeleného odpadu, čo sa uviedlo do Zmluvy s MV SR,ale 

po verejnom obstarávaní techniky neostali financie na to. 

Na Hasičskú zbrojnicu bolo treba vybaviť vykurovanie a nové izolované dvere, po ukončení 

realizácie dostala Obec hasičský automobil IVECO Daily (5 rokov vo vlastníctve štátu) a čo 

predpisuje vyhrievaný garáž, čo v rekonštrukcii nebolo uvažované. 
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Nákup osobného automobilu Opel Combo stálo obci ďalšie financie. 

Na konci roku 2019 stav čerpania úveru  28 000 Eur, zbytok nebude stačiť na krytie vlastných 

podielov rozpracovaných projektov: 

1. MAS 1- Centrum obce....................32 000.- 

2. MAS 2- Detské ihrisko.................... 5 400.- 

3. MAS 3- Oáza pri vodopáde............  5 800.- 

4. Vodozádržné opatrenie................... 9 600.- 

5. Dobudovanie infraštruktúry.......... 7 000.- 

6. Zateplenie MŠ+bleskozvod ............ 8 500.- 

7. Rekonštrukcia rozhlasu................... 7 000.- 

8. Odvodnenie MK-KN C 378............ 1 000.- 

9. Mapa obce – 2 časť.........................  1 600.- 

10. Hala zberného dvora...................... 20 000.- 

11. POD-Oddychová zóna...................   5 000.- 

Celkom to je..................................102 900.-Eur 

K súčasnému balíku kontrokorentného úveru bude treba navýšenie o ďalších 50 000.- Eur. 

K schváleniu navýšenia bude potrebný súhlas hlavného kontrolóra, ako aj schválenie Obecným 

zastupiteľstvom. 

K jednotlivým bodom vysvetlenie: 

Bod 1-3  Projekty miestnej akčnej skupiny KRAS, financované EÚ cez PPA, po realizácii 

a prebratí zákaziek vrátenie všetkých financií-predpoklad až 2021...celkom 43 200.- Eur 

Bod 4-Vodozádržné opatrenie- podané 2x, aj na Envirofond aj na OP KŽP-čaká sa na 

rozhodnutie 

Bod 5 –Dobudovanie infraštruktúry(asfaltovanie + chodník)...čaká sa na rozhodnutie 

Bod 6- Zateplenie MŠ, schválené, čakáme na Zmluvu z Envirofondu 

Bod 7- Rekonštrukcia rozhlasu- poruchové, bez platnej dokumentácie, nevyhovuje STN 

(neuzemnené stĺpy), bez možnosti vykonať revíziu. V súčasnosti sa rieši rozvod optickej siete 

WiFi for you- EÚ projekt, ktorý chce využívať obecné stĺpy miestneho rozhlasu-ktoré nemajú 

platnú dokumentáciu. Poruchovosť rozhlasu je v spôsobe vedenia dvoch neizolovaných káblov, 

ktoré by sa vymenili na izolovaný dvojvodič-odstránime tým poruchovosť a súčasne ak sa 

nakreslí a schvaľuje dokumentácia, zlegalizujeme systém miestneho rozhlasu, potom môžu po 

stĺpoch viesť optickú sieť. Dĺžka káblov cca 4,3 km. 

Navrhuje sa úprava v centrále MR- hlásenia MR budú nahraté zvukovo na stránku obce, 

s možnosťou vypočutia v reálnom čase. 
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Bod 8 – Odvodnenie MK KN-C 378  - 1.etapa 

Obyvateľ Zoltán K. navrhol, že v hodnote zakúpených pozemkov obce (580 EUR) podľa 

Uznesenia 12-05-06-20/OZ vybaví zemné práce, odhadované v rozpočte Odvodnenia na 6000 

Eur. Postupuje sa podľa projektu Ing. Hábera, na čo bude potrebné schvaľovania od 

inžinierskych sietí, po vydaní rozhodnutia stavebného úradu sa môžu začať práce. Náklady 

predpokladané sú len na rúry, čo má obec zabezpečiť. 

Bod 9 Mapa obce – 2.časť 

1.časť  za vyhotovenie turistickej a cyklistickej mapy je zaplatená, ešte k ukončeniu bude 

potrebné cca 1600 Eur zaplatiť. 

Bod 10  Hala Zberného dvora 

Ročne sa platí majiteľovi haly Zberného dvora 1038 Eur. Z dôvodu rozšírenia Zberného dvora 

a tiež pre budúce aktivity budúceho sociálneho podniku sa doporučuje zakúpiť halu, podľa 

súdneho znalca je cca 17 000,-Eur, podľa majiteľa-cenovej ponuky je 20 000.- Eur. 

Bod 11 POD – Oddychová zóna 

Od PPA máme schválený projekt, financovanie refundáciou, najprv urobiť a potom vrátia 

všetky financie(ešte v tomto roku). Jedná sa o vybudovanie altánku v lokalite Palota, v blízkosti 

vyvieračky a budúceho Detského ihriska (MAS 2). Finančné náklady 5000.-Eur 

 

Uznesenie č.14-05-06-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje navýšenie kontrokorentného úveru obce o 50 000.- 

Eur, za tých istých podmienok, ako základný kontrokorentný úver. 

Platnosť uznesenia je podmienená súhlasným stanoviskom hlavného kontrolóra Obce Hrhov. 

Hlasovanie: 

Za- 6   (Bačkai Arpád, Ing., , Körtvélyová Anita,  Lengyel Zoltán, Ing.,  

Šimonová Bianka, Tóth Loránt, Ing., Zsigrai Tomáš MSc.,  

Zdržal sa: 1 (Üveges Zoltán)     Proti: 0 

Poslanci  Hanesz Otto, Keller Vojtech počas hlasovania neprítomní. 

 

 

Na záver poďakoval starosta zúčastneným za účasť a ukončil rokovanie Obecného 

zastupiteľstva. 

        Ing. Ladislav Tankó 

            starosta obce 


