Obec Hrhov
Počet príloh : ...

Číslo 23/2019/Z

V Hrhove, dňa 16.8.2019

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 16.8.2019 o 19.30
hod. v miestnosti Obecného úradu.
P r í t o m n í:
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Hanesz Otto, Körtvélyová Anita, Keller Vojtech,
Lengyel Zoltán, Ing., Tóth Loránt, Ing., Zsigrai Tomáš MSc.,
Ospravedlnení poslanci:

Bačkai Arpád, Ing., Šimonová Bianka, Üveges Zoltán

Neospravedlnení poslanci:
Ostatní prítomní:

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané mimoriadne v dôsledku havarijného stavu odvádzania vôd
podľa havarijného protokolu, všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto pozvaní.
Z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 6 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.Hanesz Otto

2.Keller Vojtech

P R O G R A M:

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, privítanie, program, doplnenie, schválenie
Použitie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie odvádzania vody z KN-E 5951/1
Zmena použitia úveru oproti stavu 13.08.2019
Rôzne
Záver
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Bod 1. Úvod, privítanie, program, doplnenie, schválenie

Starosta privítal poslancov na zasadnutí a opýtal sa poslancov, či má niekto doplňujúci návrh, nemal nikto,
tak dal program zasadnutia odsúhlasiť.
Starosta navrhol doplnenie programu o riešenie Havarijného protokolu č.2 od riaditeľky ZŠ na riešenie
vstupných priestorov do ZŠ a Rozpočtové opatrenie č. 11/2019
Hlasovanie o programe:
Za: 6 (Hanesz, Keller, Körtvélyová, Lengyel, Tóth, Zsigrai)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bačkai, Simonová, Üveges pri hlasovaní neprítomní

Bod 2. Použitie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie odvádzania vody
Starosta uviedol, že mimoriadne zasadnutie bolo zvolané ohľadom riešenia havarijnej situácie
odvodnenia parcely KN-E 5951/1 dňa 13.8.2019, kde pri veľmi intenzívnom daždi bola parcela susediaca
s potokom vytopená, voda sa valila cez most na parcelu 706 do ich pivnice. Okamžite bola zvolaná
havarijná komisie z poslancov OZ: Hanesz Otto, Zsigrai Tomáš a Bačkai Arpád a postihnutý, Jozef Józsa,
kde po skonštatovaní situácie vzišiel Havarijný protokol. V ňom sa navrhuje, že dažďová voda
z vodoodvádzacieho žľabu medzi Hasičskou zbrojnicou a parcelou KN-C 648 a ktorý pokračuje oceľovým
potrubím v zemi k mŕtvemu ramenu potoka Fej, odviesť až do potoka Fej korugovaným potrubím DN 600
na dĺžke cca 30 metrov. Medzi oceľové a korugované potrubie vybudovať servisnú šachtu na obecnom
pozemku, do ktorej by ústil aj nový povrchový kanál pre povrchové vody z miestnej komunikácie.

Uznesenie 01-16-08-19/OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove


berie na vedomie správu komisie na zistenie havarijného stavu odvádzania vody z parciel 5951/1
a KN-E 5950/1 zo dňa 14.8.2019



schvaľuje použitie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie, realizáciou servisnej šachty
a odvádzania vody do potoka Fej potrubím DN 600, dlžky cca 30 m, podľa Havarijného protokolu
a Schémy riešenia havarijnej situácie.
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Hlasovanie:
Za : 6 (Hanesz, Keller, Körtvélyová, Lengyel, Tóth, Zsigrai)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bačkai, Simonová, Üveges pri hlasovaní neprítomní

Bod 3. Zmena použitia úveru oproti stavu 13.08.2019
Starosta uviedol, že od schôdze dňa 13.8.2019 nastali zmeny, ktoré majú vplyv na plánované využitie
kontrokorentného úveru obce, a to:
Na projektovú dokumentáciu Nového chodníka vo výzve: Dobudovania infraštruktúry (OPĽZ) sa plánovalo
len 600,- Eur, v skutočnosti projektová dokumentácia bude vo výške: 1800.-Eur (s DPH)
Na externý manažment podľa ponuky sa plánovalo 1950 Eur, musí sa to navýšiť o DPH, bude 2340,- Eur
Na odstránenie havar.stavu pri vstupe do budovy ZŠ (fasáda + vstupné dvere).................... 3050,-Eur

Uznesenie č. 02-16-08-19/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v použití kontrokorentného úveru obce na:


Projektová dokumentácia Nového chodníka vo výzve: Dobudovania infraštruktúry (OPĽZ).. 1800,-Eur



Na ext.manažment výzvy Dobudovania infraštruktúry (OPĽZ)................................................ 2340,-Eur



Riešenie hav.situácie zatekania pri vstupnom priestore ZŠ (havarijný protokol).................. 3050,-Eur

Hlasovanie:


Za : 6 (Hanesz, Keller, Körtvélyová, Lengyel, Tóth, Zsigrai)



Proti: 0



Bačkai, Simonová, Üveges pri hlasovaní neprítomní

Zdržal sa: 0

Bod 4. Riešenie Havarijného protokolu na odstránenie následkov pri vstupnom priestore do ZŠ
Starosta informoval poslancov, že pri intenzívnych dažďoch na budove Základnej školy sa porušilo
utesnenie stykovej plochy novej strechy nad schodmi k základnej budove a v dôsledku toho sú poškodené
omietka vstupnej fasády a vstupné dvere vonkajšie do budovy ZŠ, ktoré bude potrebné vymeniť za nové.
Podľa ponúk to bude obci stáť 3050,- Eur, ktoré navrhuje komisia na Havarijný protokol č.2 riešiť použitím
kontrokorentného úveru obce.
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Uznesenie č. 03-16-08-19/OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove:


Berie na vedomie Havarijný protokol č.2 na poškodenie vstupných priestorov Základnej školy v Hrhove



Schvaľuje riešenie havarijného stavu použitím kotr. úveru obce vo výške 3.050,-Eur
Hlasovanie:
Za : 6 (Hanesz, Keller, Körtvélyová, Lengyel, Tóth, Zsigrai)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bačkai, Simonová, Üveges pri hlasovaní neprítomní
Bod 5. Rozpočtové opatrenie č.11/2019
V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predkladám návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením.
Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
nasledovne:
Kapitálové príjmy
Ekonomická klasifikácia: 400

+ 5.000,- €

Kapitálové výdavky
Ekonomická klasifikácia: 700

- 5000,- €

Bežné príjmy
Ekonomická klasifikácia:300

-91,20 €

Bežné výdavky
Ekonomická klasifikácia: 600

+91,20 €

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:
Bežné príjmy
Ekonomická klasifikácia: 600

- 20,00 €

Bežné výdavky
Ekonomická klasifikácia: 600

+ 20,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Uznesenie č. 04-16-08-19/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hrhove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 11/2019.
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Hlasovanie:
Za : 6 (Hanesz, Keller, Körtvélyová, Lengyel, Tóth, Zsigrai)
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bačkai, Simonová, Üveges pri hlasovaní neprítomní

Na záver poďakoval starosta zúčastneným za účasť a ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Ing. Ladislav Tankó
starosta obce
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