Obec Hrhov
Počet príloh : ...
Číslo 1/2017-Z-6

V Hrhove, dňa 17.08.2017

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 17.08.2017 o 18.00 hod. v miestnosti Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, Zsigrai Tomáš MSc.,

Ospravedlnení poslanci:

Üveges Vojtech, Smutná Beáta Mgr.,

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 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. Józsa Juraj

2. Körtvélyová Anita
P R O G R A M:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VZN o prevádzke MŠ v obci Hrhov
Dodatok ku VZN o prevádzke MŠ Hrhov
VZN o určení výšky mesačného poplatku – Školský klub pri ZŠ
Návrh Zmluvy o službách – OPEN DOOR
Zmena rozpočtu č. 5
Ductus - Informácia
Štátna dotácia z MŠVVaŠ SR
Verejné osvetlenie
Odsúhlasenie PHSR
Žiadosť o riešenie zaplavenia pivnice
Žiadosť o prešetrenie chovu hospodárskych zvierat
Zabezpečenie Ľudovej veselice 2017
MŠ riaditeľka – Informácia
Strecha domu smútku – informácia
Oprava miestnej komunikácie
Rôzne
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Po prečítaní programu starosta dal hlasovať za schválenie. Vzhľadom na prítomnosť Ing. Štefančíka (fa TLE), bod č. 8 sa
prerokuje ako bod prvý. Bod č. 5 programu starosta navrhol vynechať, nakoľko nebola žiadna zmena rozpočtu.
Hlasovanie:
za: 5 (Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, MSc.Zsigrai Tomáš)
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 1 - Verejné osvetlenie
Ing. Štefančík z fy TLE predniesol výrobný program firmy v oblasti verejného osvetlenia a pre prípadnú rekonštrukciu predniesol
návrh. Po jeho odchode sa poslanci zhodli, že ak v obci bude realizovaná rekonštrukciu verejného osvetlenia, je treba pripraviť
porovnanie došlých ponúk z hľadiska účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Materiály budú rozosielané poslancom.
Bod č. 2 - VZN o prevádzke MŠ v obci Hrhov
V predošlých rokoch OZ schvaľovalo celé VZN vždy na príslušný školský rok. Podľa nového návrhu od roku 2017 text VZN, ktorý
je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 245/2008 (Školský zákon) a s nariadeniami
vlády a s právnymi predpismi ministerstva školstva ostáva v platnosti až do zániku jeho účinnosti. Výšku poplatkov na príslušný
školský rok budú poslanci schvaľovať každoročne formou dodatkov k VZN.
Uznesenie č: 01-17-08-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje VZN o prevádzke Materskej školy v obci Hrhov.
Hlasovanie:
za: 5 - Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, MSc.Zsigrai Tomáš
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 3 - Dodatok č. 1 k VZN o prevádzke MŠ
Ako bolo napísané vyššie, Dodatkom č. 1 k VZN sa stanovuje výška poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
MŠ na školský rok 2017/18 na území obce Hrhov.
Uznesenie č: 02-17-08-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Dodatok č. 1 ku VZN o prevádzke MŠ, v ktorom stanovuje výšku poplatku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ na školský rok 2017/18 vo výške 7,00 EUR/dieťa/mesiac.
Hlasovanie:
za: 5 - Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, MSc.Zsigrai Tomáš
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 4 - VZN o určení výšky mesačného poplatku - Školský klub
Poslanci prerokovali návrh VZN, a výšku poplatku navrhujú nechať na pôvodnej výške.
Uznesenie č: 03-17-08-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje VZN č. 2/2017 o výške poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
školskom klube na školský rok 2017/18 vo výške 5,00 EUR/dieťa/mesiac.

Hlasovanie:
za: 5 - Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, MSc.Zsigrai Tomáš
proti: 0
zdržal sa: 0
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Bod č. 5 - Návrh zmluvy o službách OpenDoor
Na Výzvu Prezídia HaZZ na Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice fy. OpenDoor poslala návrh zmluvy. Cena služby za podanie
žiadosti na grant je 990 Eur (+DPH). Po prijatí žiadosti žiada vyplatiť rovnakú sumu. Ing.Ladislav Bartók, v zastúpení o.z. Pro
Tornensis Turňa nad Bodvou ponúka služby za 500 Eur.
Poslanci hlasovaním schválili ponuku o.z. Pro Tornensis so sídlom v Turni nad Bodvou.
Hlasovanie:
za: 5 - Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, MSc.Zsigrai Tomáš
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 6 - DUCTUS
Dňa 8.8.2017 došla na Obecný úrad Hrhov Výpoveď zmluvy o spoluprácu zo strany fy. DUCTUS bez udania dôvodu
OZ berie na vedomie výpoveď a žiada starostu o zabezpečenie vrátenia všetkých podkladov týkajúcich sa obce od fy DUCTUS,
do ukončenia výpovednej lehoty.
Bod č. 7 - Štátna dotácia z MŠVVaŠ SR
V mesiaci máj sme čiastočne odstránili kritický stav, ktorý bol zapríčinený zatečením strechy na budove ZŠ. O stave strechy bol
spísaný havarijný protokol. V mesiaci júl nám bolo oznámené, že naša žiadosť podaná na MŠVV a Š SR cez Okresný úrad Odbor
školstva v Košiciach o opravu strechy bola schválená v hodnote 20 100.-EUR. Finančné prostriedky musia byť vyúčtované v
tomto roku. Poslanci žiadajú starostu o vyhlásenie verejného obstarávania pre realizáciu zákazky.
Bod č. 8 - Odsúhlasenie PHSR
Poslanci dostali v písomných materiáloch návrh PHSR spracované firmou DUCTUS. Je to rozsiahly materiál, viackrát
prekonzultované a opravované do súčasnej konečnej podoby.
Uznesenie č. 04-17-08-17/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022.
Hlasovanie:
za: 5 - Csorba Jozef, Józsa Juraj, Körtvélyová Anita, Lengyel Štefan, MSc.Zsigrai Tomáš
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 9 - Žiadosť o riešenie zaplavenia pivnice
P. Gabriel Bartók, bytom v Hrhove č.275 sa obrátil na OZ so žiadosťou o riešenie odvádzania vody z lokality jeho pivnice pred
domom. Dažďová voda nie je odvedená, terén vyspádovaný k jeho pivnici. V minulosti sa betónoval kanál pre odvádzanie
dažďovej vody, ktorý je nepostačujúci. Starosta pri miestnom šetrení zistil pravdivosť tvrdení, a nakoľko komunikácia patrí obci
(parcela č. KN - E 5951/1) bude potrebný nákup voduodvádzacích žľabov, a odvádzať vodu v pôvodnom kanáli medzi parcelami
KN-C 540/1 a KN-C 549.

Bod č. 10 - Žiadosť o prešetrenie chovu hospodárskych zvierat
Obyvatelia obce z lokality novej obytnej zóny sa obrátili na OZ so žiadosťou o prešetrenie chovu hospodárskych zvierat a
riešenie neznesiteľnej situácie. Pri rodinnom dome č. 281 majiteľ chová v neprimeranom počte (10 až 12) ošípaných, a
zápachom zo zvierat a hnoja znepríjemňuje život susedov. Navrhujú dodatkom ku VZN obmedziť neprimeraný počet zvierat,
prípadne premiestniť chov na iné miesto.
Poslanec Józsa sa vyjadril k problematike, že pokiaľ bude obmedzený počet chovaných zvierat, majiteľ sa vzdá úplne chovu, čím
potrpí domáci trh. Starosta uviedol možnosť premiestnenia chovu na iné miesto. Navrhol, aby obec kúpila maštal na bývalom
družstve a takto poskytovala pomoc a možnosť občanom otvárať rodinné farmy mimo obytnej zóny.
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OZ určilo komisiu na zisťovanie stavu, aby kontrolou na mieste prekontroloval povolenie na zriadenie farmy, a schválenie
prevádzky. Členmi komisie budú: Štefan Lengyel, Tomáš Zsigrai,MSc, Ing.Ladislav Tankó. Prípadne je potrebné požiadať
o právnu pomoc.
Bod č. 11 – Organizačno-technické zabezpečenie Ľudovej veselice 2017
Starosta podal informácie o stave prípravy ľudovej veselice, ktorá sa pripravuje ako dvojdňová. V prvý deň by bola atrakcia
vzducholoď, predstavenie jaskyniarov, ochutnávka vín a vo večerných hodinách divadelné predstavenie na námestí obce; na
druhý deň kultúrne programy a vystúpenia skupín a jednotlivcov z družobných obcí: Monok, Bódvaszilas a Bükkszentkereszt
(Nová Huta). Kompletný kultúrny program zostavuje a vystupujúcich zabezpečuje poslankyňa Anita Körtvélyová. Objedná sa
javisko o rozmerov 5x8 m pre piatkové divadelné predstavenie.
Financovanie podujatia bude zabezpečené z balíka pre kultúrne podujatia a zo sponzorských darov.
Bod č. 12 - Riaditeľka MŠ - informácia
Starosta obce informoval poslancov, že došlo k zmene na poste riaditeľky MŠ. Bývalá riaditeľka neuchádzala o riaditeľské
miesto, nakoľko nemá absolvované zákonom predpísanú atestáciu. Obec vypísala výberové konanie na obsadenie funkcie
miesta riaditeľky MŠ. Nakoľko sa do VK neprihlásil žiadny uchádzač, výberové konanie bolo neúspešné. Obec vypísala druhé
výberové konanie, do ktorého sa prihlásila p. Mgr. Petronela Bartóková. Uchádzačka taktiež nemá atestáciu, ale chce
absolvovať atestačné vzdelávanie na rozdiel od bývalej riaditeľky. Školská rada pri MŠ vyjadrila dôveru p. Mgr. Bartókovej,
a starosta obce ju poverila vykonávaním funkcie riaditeľky v trvaní pol roka. S bývalou riaditeľkou z finančných dôvodov a z
dôvodu prebytočnosti sa musel zrušiť pracovný pomer.
Bod č. 13 - Strecha Domu smútku
Výmenu strešnej krytiny na streche domu smútku na základe výberového konania zrealizovala fy. AKVAPLAST PLUS Košice,
ktorá pri realizácii zistila nesúlad medzi výkresovou dokumentáciou a skutočnosťou. Strecha je vyššia o 1,2 m, tým pádom sa
zvýšila spotreba materiálu. Chýbajúce množstvo sa riešilo dodatkom ku zmluve, a prefinancuje sa z bežného rozpočtu.
Bod č. 14 - Oprava miestnej komunikácie
Starosta obce informoval poslancov, že Správa ciest v Rožňave ponúka opravu miestnej komunikácie KN-C 360 a KN-C 363/2
spôsobom turbo, poslanci vidia nižšiu životnosť, nakoľko je potrebné opraviť komunikáciu po celej jej šírke.
Bod č. 15 - Rôzne
Pani Donthová - Reštaurácia pod hradom požiadala o poskytnutie dotáciu z rozpočtu obce na Turnianske rytierske slávnosti.
Starosta citoval text VZN, že dotáciu z rozpočtu obce možno poskytnúť organizáciam (s IČO) s pôsobnosťou na území obce.
Reštaurácia pod hradom so sídlom v Turni nad Bodvou nespĺňa podmienky. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa odmieta.
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

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

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

1. overovateľ

2. overovateľ

........................................................
Starosta obce
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