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Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 1/2017-Z-1

V Hrhove, dňa 20.03.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 20.03.2017 o 18.00
hod. v miestnosti Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech,
Zsigrai Tomáš MSc.,

Ospravedlnení poslanci:

Körtvélyová Anita, Smutná Beáta Mgr.,

Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Renáta Porubánová Mgr. – riaditeľka ZŠ, Alžbeta Danková
– riaditeľka MŠ, Gergely Bartók – DUCTUS a ďalší podľa
prezenčnej listny

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.
2.
3.
4.
5.
6.

VZN o dotáciach-odsúhlasenie
Rozpočet obce na rok 2017
Informácie o projektových aktivitách obce
Informácia o činnosti fy Ductus
Informácie o stave prenajatých pozemkov
Rôzne aktuálne problémy a otázky
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Starosta po úvodných slovách prečítal návrh programu a dal návrh na doplnenie programu
o nasledovné body:
1. Vyriešenie odpredaja majetku obce - nehnuteľnosť , parcela č. KN C- 284
2. Havarijný stav strechy miestnej základnej školy po víchrici.
Poslanec p. Juraj Józsa dal návrh na zmenu poradia prerokovania jednotlivých bodov: uprednostniť
otázky prizvaných hostí a rozpočet presunúť na koniec zasadnutia.
Hlasovanie o programe:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
1. Informácia o stave prenajatých obecných pozemkov
Na schôdzu bol prizvaný nájomca obecných pozemkov pán Otto Hanesz, ktorý informoval poslancov
o plánovaných prácach na prenajatých pozemkoch. Na jar pripravuje sejbu, a prenajaté pozemky
riadne obhospodaruje.
OZ berie správu na vedomie.
2. VZN č. 01/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
Starosta obce predložil návrh na upravené VZN. Dôvodom na zmenu bola upravená legislatíva a
sprísnenie podmienok prideľovania finančných prostriedkov uchádzačom. Oproti predloženému a
zverejnenému návrhu poslanci navrhli:
- predkladať vyúčtovanie do 30 dní po poskytnutí dotácie,
- pre decembrovú dotáciu vyúčtovanie uskutočniť do 13.decembra,
- zrušenie vlastného podielu.
Uznesenie:č.01-20-03-17/OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove odsúhlasilo VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov obce s vyššie uvedenými zmenami.
Hlasovanie:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Informácia o projektových aktivitách obce spojené s bodom č.4. Informácia o činnosti fy DUCTUS
Pán Gergely Bartók, zástupca fy DUCTUS informoval poslancov o podaných projektových zámeroch
a ich hodnotách. Obec Hrhov je prihlásená do niekoľkých projektov, ktorých podanie vyžaduje
špeciálne znalosti a skúsenosti, ktorými obec v súčasnosti nedisponuje:
- Odstránenie čiernej skládky komunálneho odpadu v katastri obce Hrhov (opätovné podanie)
- Vybudovanie Zberného dvora
- Zateplenie ZŠ sa nestihne pre vyťaženosť projektantov na tepelnotechnické prepočty
- Pripravuje sa dohovor starostov o znížení emisií (podpis na jeseň)
- Ductus vypracováva všetky návrhy VZN a vykonáva právne poradenstvo
OZ berie na vedomie správu o činnosti fy DUCTUS.
4. Rozpočet obce na rok 2017
Starosta obce predkladal obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu prepracovaný do poloprogramovej štruktúry. Nie je to len finančný rozpočet, ale je pre zrozumiteľnosť spracované do
jednotlivých programov, ktoré obec musí realizovať zo zákona.
Rozpočet sa navrhuje ako prebytkový a starosta uviedol, že obec s počtom obyvateľov do 2000
ho nemusí schvaľovať v programovej štruktúre.
Preberali sa jednotlivé oblasti - programy návrhu rozpočtu v porovnaní s minulými rokmi, v ktorých
oblastiach sa dajú ušetriť financie. Všeobecne vidieť úsporné opatrenia.
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Poslanec p. Józsa Juraj dal návrh na doplnenie: na školskú jedáleň žiada doplniť zabezpečenie
prídavného zariadenia k elektr. mixéru pre uľahčenie prác na kuchyni.
Uznesenie: č. 02-20-03-17/OZ
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie.
Hlasovanie:
Za: Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: Csorba Jozef
5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019
Uznesenie č. 03-20-03-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2019.
6. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
Nakoľko obec Hrhov má menej, ako 2000 obyvateľov, zákon umožňuje predkladať a schváliť rozpočet
bez programovej štruktúry, o čom sa uznesie aj Obecné zastupiteľstvo:
Uznesenie č. 04-20-03-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017, 2018 a 2019
bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Vyriešenie odpredaja majetku obce - nehnuteľnosť parc. č. KN C- 284
Na výzvu starostu obce, aby užívatelia Jaroslav a Renáta Porubánoví vysporiadali vlastníctvo užívanej
záhrady na parcele KN C-284 v k.ú. Hrhov – trvalý trávny porast o výmere 394 m2, predložila Mgr.
Porubánová doklady: zmluvu o trvalom užívaní pozemku aj s dodatočným pokladničným dokladom
potvrdzujúcim fakt, že uvedený pozemok už vyplatila dňa 18.5.1990, avšak bývalé vedenie MNV
nepodniklo žiadne kroky na prepis vlastníctva.
Obecné zastupiteľstvo si uvedomuje, že túto chybu bývalého vedenia obce je treba napraviť, a preto
navrhuje odpredaj predmetnej parcely za symbolickú kúpnu cenu 1,00 euro. Prepis majetku sa
prenecháva na majiteľov nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 05-20-03-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – parcely KN C-284 o výmere 394 m2, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, katastrálne územie Hrhov - Jaroslavovi Porubánovi a Renáte
Porubánovej rod. Koránovej za cenu 1,00 euro.
Hlasovanie:
Za: Csorba Jozef, Józsa Juraj, Lengyel Štefan, Üveges Vojtech, Zsigrai Tomáš MSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o havarijnom stave strechy
miestnej základnej škole. V dôsledku výdatného dažďa došlo k opätovnému zatekaniu chodby
na poschodí budovy. Škodová udalosť bola nahlásená Komunálnej poisťovni, bola však
zamietnutá. Dôvodom zamietnutia bolo konštatovanie, že k poškodeniu strechy nedošlo
náhlym pôsobením poveternostných vplyvov. Starosta vyzval poslancov o zvážení pomoci pri
riešení vzniknutej situácie. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vyriešenie danej
situácie (oprava plochej strechy) bola podaná aj na Okresný úrad Košice, odbor školstva. Na
prevedenie prác sa vyžiadali cenové ponuky a predbežné vyčíslenie opravy strechy bolo v
sume 25 000,00 Eur. Uvažuje sa aj o vybudovaní zníženej sedlovej strechy, ktorej hodnota
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bola vyčíslená na 60 000,00 Eur. Dočasné riešenie zatekania bolo dňa 19.3.2017 vyriešené
nanášaním gumoasfaltu na poškodené povrchy a praskliny.
Na záver starosta poďakoval hosťom a poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

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

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

1. overovateľ

2. overovateľ

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

