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Obec Hrhov 

 
Počet príloh : ...  

Číslo 102/2020/Z-        V Hrhove, dňa14.10.2020 

 

 

Z Á P I S N I C A 

 
napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 14.10.2020  

o 18.00 hod. v miestnosti Obecného úradu.  

 

P r í t o m n í:  

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Bačkai Arpád,Ing., Hanesz Otto, Keller Vojtech,   

 Üveges Zoltán, Zsigrai Tomáš MSc.,  

Ospravedlnení poslanci:  Körtvélyová  Anita, Lengyel Zoltán, Ing., Šimonová Bianka,  

                               Tóth   Loránt, Ing.    

Neospravedlnení poslanci:  

Ostatní prítomní:                                 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané mimoriadne v dôsledku havarijných situácií na obecnom 

majetku. Z celkového počtu 9 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.  

 

 

P R O G R A M: 

1. Úvod, privítanie, program, doplnenie, schválenie 

2. Havarijná situácia na streche obecného úradu 

3. Havarijná situácia na miestnej komunikácii KN-C 410 

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

Starosta privítal poslancov a prečítal program, ktorý pozostáva len z 2 bodov, nakoľko 

zasadnutie bolo zvolané mimoriadne pre riešenie havarijných situácií na majetku obce. 

Nakoľko neboli doplnky k programu, dal starosta odsúhlasiť program zasadnutia. 

Hlasovanie: 

5- za (Bačkai,Hanesz,Keller, Üveges,Zsigrai) 

Proti-  0                                                           Zdržal sa – 0 

Poslanci Körtvélyová, Lengyel, Šimonová, Tóth  počas hlasovania neprítomní. 

 

Bod 2 Havarijná situácia na streche Obecného úradu 

Starosta uviedol, že v dôsledku intenzívnych dažďov v dňoch 12-14. októbra 2020 došlo 

k zatečeniu dvoch budov v majetku obce. Najprv hlásili z budovy Jednoty/Pressa/Pošty 

zatečenie v oblasti Jednoty. Po zavolaní strechára, p.Roberta Bartóka bola strecha poopravená, 

porucha odstránená. 

Bolo hlásené ďalšie zatečenie na budove Obecného úradu, po inej obhliadke bolo zistené, že je 

strecha v havarijnom stave, deravá krytina na celej ploche, aj južnej, aj severnej a podľa 

opravára sa nedá opraviť, treba meniť strešnú krytinu.  

Starosta to ihneď hlásil poistnú udalosť na Komunálnej poisťovni pre prípadné zmiernenie 

nákladov na výmenu strešnej krytiny. 

V roku 2016 pri havárii časti strechy už bola začatá výmena krytiny na trapézový plech, podľa 

poslancov treba pokračovať v začatej výmene. Strešná krytina je miesto projektom 

navrhovaného  kanadského šindľa je onduline, čo má nižšiu životnosť, od času inštalácie 1998 

je to 22 rokov, dávno po životnosti. 

Nakoľko skladba novej krytiny je už daná – súčasnou poopravenou časťou, je potrebné 

vyžiadať cenovú ponuku od dodávateľa doterajšej časti a materiál objednať. 

Na výmenu strešnej krytiny je treba osloviť 3 firmy a vybrať cenovo i technologicky 

najvýhodnejšieho dodávateľa.  
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Starosta predkladá Obecnému zastupiteľstvu Protokol o havarijnej situácii strechy na 

Obecnom úrade zo 14.10.2020, kde je popísaný spôsob vzniku havarijného stavu a návrh na 

odstránenie. 

Uznesenie č. 01-14-10-0/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove berie na vedomie Protokol o havarijnej situácii strechy 

Obecného úradu v Hrhove. 

Hlasovanie: 

5- za (Bačkai,Hanesz,Keller, Üveges,Zsigrai) 

Proti-  0                                                           Zdržal sa – 0 

Poslanci Körtvélyová, Lengyel, Šimonová, Tóth  počas hlasovania neprítomní. 

 

Starosta navrhuje na odstránenie havarijného stavu použitie rezervného fondu obce, a to na 

materiál a výkon v celkovej sume  16 000.-Eur (podľa výberového konania). 

Uznesenie č. 02-14-10-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje použitie rezervného fondu obce na riešenie 

havarijnej  situácie strechy na obecnom úrade 

Hlasovanie: 

5- za (Bačkai, Hanesz, Keller, Üveges, Zsigrai) 

Proti-  0                                                           Zdržal sa – 0 

Poslanci Körtvélyová, Lengyel, Šimonová, Tóth  počas hlasovania neprítomní. 

Uznesenie č. 03-14-10-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove, s cieľom zachovania technického riešenia skladby strechy 

Obecného úradu, schvaľuje zabezpečenie materiálu na výmenu strechy od dodávateľa 

havarijnej opravy v r. 2016, kde v dôsledku víchrice sa opravila 1/8 strechy – fy Euro-Plech 

Moldava nad Bodvou, podľa upresneného zamerania poškodenej strechy. Schvaľuje ďalej 

vypísanie výberu na zhotovenie prác výberovým konaním. 
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Hlasovanie: 

5- za (Bačkai,Hanesz,Keller, Üveges,Zsigrai) 

Proti-  0                                                           Zdržal sa – 0 

Poslanci Körtvélyová, Lengyel, Šimonová, Tóth  počas hlasovania neprítomní. 

 

Bod 3  Havarijná situácia na miestnej komunikácii KN-C 410 

Na základe sťažností obyvateľov žijúcich pozdĺž komunikácie na KN-C 410 sa pomocou 

privolanej fy ÚDI Košice (Útvar dopravného inžinierstva) skonštatoval havarijný stav miestnej 

komunikácie na úseku 23 m na južnej strane, kde sa posunul betónový plot o cca 1 m a hrozí 

ďalší zosun telesa komunikácie, je to pre bezpečnosť premávky nebezpečný stav.O to je situácia 

horšia, že v telese (v stope áut) cesty sa nachádza stredotlaké plynové potrubie, ktoré zosunom 

komunikácie sa môže poškodiť s nepredvídateľnými následkami. 

Starosta dal ohodnotiť kritický stav cesty znalcovi Dopravných stavieb, Ing. Petrovi 

Hamindovi, evid.č. znalca 915491, ktorý v Znaleckom posudku č.56/2020 z 22.6.2020 

potvrdzuje havarijný stav cesty. 

Distribúcia SPP v Oznámení o havarijnom stave miestnej komunikácie, napísané Ing. Dušanom 

Čavojským, ved.odd prevádzky SPP-D dňa 13.10.2020 potvrdzuje havarijný stav nielen 

komunikácie ale aj stredotlakého plynového potrubia D90 PN 80 kPa , s následnou max. 

súčinnosťou pri riešení. 

Starosta dňa 15.10.2020 navštívi Okresný úrad Rožňava, pokúsi sa pýtať dotáciu na opravu 

situácie, resp. vybudovanie Oporného múru, ktorý má predbežný rozpočet 13 800.-Eur (odhad 

ÚDI) a projekt Oporného múru 3 200.-Eur bez DPH (4080.-Eur s DPH), celkom 17 880.-Eur. 

1. Ak na Okresnom úrade sa nestotožnia s havarijným stavom, nie je možné vyhlásiť 

mimoriadny stav, aby sa začalo ihneď stavať a povolenia stačí po 3 mesiacoch 

legalizovať.  V tom prípade sa ide klasickou cestou stavby a opravou komunikácie sa 

začína po nadobudnutí právoplatnosti územného a stavebného povolenia na jar 2020. 

Na projekt Oporného múru sa uvoľnia financie len vo výške 4080.-Eur z rezervného 

fondu alebo úverov obce, do jari sa snažiť získať dotáciu na Oporný múr. 
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2. Ak sa na Okresnom úrade priznajú mimoriadneho stavu, okamžite začať zabezpečovať 

materiál na oporný múr, podľa pokynov projektanta. V tom prípade sa uvoľnia financie 

z úverov obce na riešenie havarijného stavu, vo výške 17 880.-Eur. 

Uznesenie č.04-14-10-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje použitie rezervného fondu obce na havarijné 

riešenie miestnej komunikácie na KN-C 410- vybudovanie oporného múru v dĺžke 23m. 

V prvej fáze sa použijú financie na projekt oporného múru, postavené v ochrannej zóne plynu, 

pod prísnym dohľadom SPP Distribúcia a geologických prieskumných vrtov oprávnenou 

organizáciou, za súčinnosti SPP-D. 

Hlasovanie: 

5- za (Bačkai, Hanesz, Keller, Üveges, Zsigrai) 

Proti-  0                                                           Zdržal sa – 0 

Poslanci Körtvélyová, Lengyel, Šimonová, Tóth  počas hlasovania neprítomní. 

 

V dôsledku týchto zmien sa bude meniť úverový plán obce, kde sú vyznačené, ktorý rok sa 

realizuje (2020/2021) a vyznačené sú tiež priority podľa termínov povinného ukončenia 

a vyúčtovania projektov. 

Uznesenie č. 05-14-10-20/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Harmonogram čerpania úveru/RF zo dňa 

14.10.2020. 

Hlasovanie: 

5- za (Bačkai, Hanesz, Keller, Üveges, Zsigrai) 

Proti-  0                                                           Zdržal sa – 0 

Poslanci Körtvélyová, Lengyel, Šimonová, Tóth  počas hlasovania neprítomní. 
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 HARMONOGRAM ČERPANIA ÚVERU      

       

Č NÁZOV ROZP VL.POD. ROK PRIORITA PORADIE 

1 STRECHA OBECNÉHO ÚRADU -HAV.STAV/RF   16000 2020 1 3 

2 MAS - CENTRUM OBCE 32000 0 2021 2 7 

3 MAS- DETSKÉ IHRISKO 5400 0 2020 1 5 

4 MAS - OÁZA PRI VODOPÁDE 5800 0 2021 2 8 

5 POD - VYBUD. ODDYCHOVEJ ZÓNY 5263 263 2020 1 1 

6 VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE 195660 9600 2021 2 9 

7 ASFALTOVANIE(DOBUD.INFRAŠTRUKTÚRY) 131767 7000 2021 2 10 

8 ZATEPLENIE MŠ 119117 9117 2020 1 2 

9 REKONŠTRUKCIA MIESTNEHO ROZHLASU   2120 2020 1 6 

10 OPORNÝ MÚR KU KN-C 410-LEN PROJEKT   4080 2020 1 4 

11 HALA ZBERNÉHO DVORA   20000 2020 1 UKONČ. 

12 ODVODNENIE KN-C 378- 1.ETAPA     2020 1 UKONČ. 

              

              

    495007 68180       

              

       

 Spracoval: Ing.Tankó      

 Schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hrhove      

 na zasadnutí 14.10.2020 uznesením       

 05-14-10-20/OZ      
 

 

 

Po vyčerpaní všetkých programových bodov starosta poďakoval za účasť poslancom a ukončil 

rokovanie Obecného zastupiteľstva 

 

 

 

       Ing.Ladislav Tankó 

       starosta obce Hrhov 


