Obec Hrhov
Počet príloh :
Číslo:

V Hrhove, dňa 18.10.2016

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 7. – mimoriadneho - zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
18.10.2016 v miestnosti Obecného úradu.
Prítomní:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Zsigrai Tomáš MSc., Üveges
Vojtech, Lengyel Štefan,
Hlavný kontrolór:

Ing. Bartók Ladislav – hlavný kontrolór

Ospravedlnení poslanci:

Körtvélyová Anita, Smutná Beáta, Mgr.

Neospravedlnení poslanci:

-

Ostatní prítomní:

Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Z celkového počtu 7 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.
Za overovateľov zápisnice menuje:
1. Csorba Jozef

2. Józsa Juraj

P R O G R A M:
1. Vstup obce do projektu SKHU/1601 názvom Green tourism development borders
2. Spolufinancovanie projektu SKHU/1601 názvom Green tourism development borders
3. Vstup obce do projektu Zberný dvor Hrhov
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Starosta obce privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré
bolo zvolané z dôvodu vstupu obce do projektov uvedených v programe, ktoré majú termín podania
do 31. októbra 2016 a obec musí mať uznesením schválený vstup do týchto projektov.
1. Vstup obce do projektu SKHU/1601 názvom Green tourism development borders
Obec Varbó (MR) oslovila našu obec cez Projektovú kanceláriu Norria (MR) s programom SKHU/1601
(Interreg), v ktorom hľadali partnerské obce pre obec Varbó. V jednokolovom projekte pre prioritnú
os PO 1.1 Príroda a kultúra sa riešia projekty k zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti. Po zvážení
všetkých teritoriálnych a finančných možností, a tiež pre zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti,
starosta navrhol vstup našej obce do projektu dvoma čiastkovými projektmi, a to:
1) Hrhovský vodopád, v rámci ktorého sa bude riešiť dokončenie oporného múru podľa
platnej dokumentácie, s platným stavebným povolením a budovanie chodníkov pre
turistov (aj bezbariérového) a doplnenie areálu vodopádu dvoma lavičkami a so
smetnými košmi.
2) Rozšírenie miestnej komunikácie na parcele č. KN-C 378 na požadovanú šírku 5,5 m a na
priľahlej parcele č. KN-C 639 zriadenie parkoviska pre návštevníkov vodopádu.
Starosta informoval o rozpracovanosti týchto častí.
Hrhovský vodopád má platnú dokumentáciu oporného múru. 1. časť stavby realizovaná v r.2015. 2.
časť nedokončená pre skrátené finančné prostriedky projektu. S projektantom prerokované
dokončenie oporného múru a úprava dokumentácie, vrátane zhotovenia rozpočtu (materiál+správa)
a dokreslenie doplnkov do areálu, t.j. ďalšie lavičky, smetné koše a spojovacie chodníky, v spodnej
časti bezbariérového chodníka. Dokumentácia na túto časť je oprávnená aktivita projektu, je
potrebné zhotoviť dokumentáciu na základe objednávky od obce.
2. Rozšírenie miestnej komunikácie na parcele č. KN-C 378
Parcela komunikácie podlieha stavebnému povoleniu, žiadosť o určenie stavebného úradu je
podaná na KSK. S projektantom komunikácie je prerokovaný návrh - rozšírenie komunikácie
zo 4m na 5,5m, vybudovanie vodoodvádzacieho žľabu a na severnej časti parcely č. KN-C 639
vybudovanie parkoviska pre návštevníkov vodopádu.
V rozprave p. Csorba navrhol zredukovanie parkoviska len je 1 prúd a miesto toho pozdĺž celej
parcely č. KN-C 378 vybudovať chodník pre chodcov - aj turistov - z dôvodu vysoko frekventovanej
premávky na uvedenom úseku komunikácie.
Dopravný inžinier dodal ponuku na spracovanie projektu, a požaduje na základe uznesenia OZ
objednávku na projekčné práce. Projektantovi boli poslané podklady zamerania uvedených parciel,
náklady na zameranie sa počítajú do zhotovenia dokumentácie.
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Uvedené prípravné projekčné práce vyžadujú zmenu rozpočtu, nakoľko budú v kapitole 700 kapitálové náklady, treba presunúť financie na základe ponúk:
1, zameranie komunikácie
350 eur
2, dokumentácia komunikácie
1200 eur
3, Dokumentácia + rozpočet na vodopád
500 eur
celkom s úpravou pre chodník

2500 eur

Uznesenie č. 01-18-10-16/OZ
OZ schvaľuje účasť obce Hrhov v projekte SKHU/1601 Green tourism development borders.
Hlasovanie:
za: poslanci Csorba, Lengyel, Zsigrai MSc., Józsa , Üveges
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Uznesenie č. 02-18-10-16/OZ
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitolu 700 vo výške 2500.-€ na
zabezpečenie prípravných projekčných prác pre projekt SKHU/1601 Green tourism development
borders.
Hlasovanie:
za: poslanci Csorba, Lengyel, Zsigrai MSc., Józsa , Üveges
zdržal sa: nikto
proti: nikto
Uznesenie č. 03-18-10-16/OZ
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu SKHU/1601 Green tourism development borders, vo výške
5% celkových nákladov.
Hlasovanie:
za: poslanci Csorba, Lengyel, Zsigrai MSc., Józsa , Üveges
zdržal sa: nikto
proti: nikto
3.

Projekt Zberného dvora Hrhov

Termín podania prihlášky je do 31.10.2016. Starosta obce predkladal návrh riešenia Zberného dvora.
P. Lengyel namietol, že bez vysporiadania pozemkov je rizikové vstupovať do zriadenia Zberného
dvora, aj keď na existujúcu budovu možno uzatvoriť nájomnú zmluvu.
OZ poveruje starostu obce začať konať vo veci vysporiadanie pozemku pod budovou, odkúpením
alebo dlhodobým prenájmom časti nehnuteľnosti pod budovou a samotnej budovy od vlastníkov.
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Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí a ukončil
schôdzu.

...........................................
1. Csorba Jozef

..............................................
2. Józsa Juraj

....................................................
Ing. Ladislav Tankó
starosta obce Hrhov
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