Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Spišský Hrhov,
konaného dňa 31. 05. 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce
Ing. Dominik Bokšanský, Peter Bosák, Mgr. Milan Glevický, Mgr. Zuzana
Kučerová, PaedDr. Milan Richtarčík, Jozef Seman
Neprítomní:
Ospravedlnení: Mgr. Ján Kožuško
Ďalší prítomní: Ing. Erika Rímska – zam. obce
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení
4. Podanie žiadosti o financovanie Komunitného zariadenia pre seniorov v obci Spišský Hrhov
5. Vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania na prenájom poľnohospodárskej pôdy,
nájomné zmluvy
6. Záverečný účet obce
7. Úprava rozpočtu obce
8. Predaj pozemku
9. Zrušenie predkupného práva
10. Prenájom plynárenského zariadenia pre SPP – distribúcia, a. s.
11. Správa zo zasadnutí komisií
12. Interpelácia
13. Diskusia
14. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
poslancov a verejnosť na zasadnutí OZ.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
Starosta navrhol zapisovateľku a členov návrhovej komisie. Následne o tom prítomní poslanci
hlasovali.
Zapisovateľka:
Návrhová komisia:

Ing. Erika Rímska
Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Milan Glevický

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
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schvaľuje
zapisovateľku Ing. Eriku Rímsku, návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Zuzana Kučerová a
Mgr. Milan Glevický a program rokovania.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení
4. Podanie žiadosti o financovanie Komunitného zariadenia pre seniorov v obci Spišský
Hrhov
5. Vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania na prenájom poľnohospodárskej pôdy,
nájomné zmluvy
6. Záverečný účet obce
7. Úprava rozpočtu obce
8. Predaj pozemku
9. Zrušenie predkupného práva
10. Prenájom plynárenského zariadenia pre SPP – distribúcia, a. s.
11. Správa zo zasadnutí komisií
12. Interpelácia
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 3. Plnenie uznesení
V tomto bode starosta prítomných poslancov oboznámil o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ od začiatku roka. Skonštatoval, že uznesenia sa plnia
priebežne. Spomenul rekonštrukciu kultúrneho domu, výstavbu nových BJ a cyklochodníka a
vysvetlil priebeh plnenia týchto uznesení.
Poslanec D. Bokšanský sa informoval v akom štádiu riešenia je uznesenie týkajúce sa petície za
zrušenie dopravného značenia na Pisarovskej ulici a či už bol vykonaný prieskum obyvateľov
ulice. Z. Kučerová mu oznámila, že prieskum sa už začal realizovať a prisľúbila, že na
najbližšom zasadnutí OZ bude vyhodnotený. Na koniec sa informoval o financovaní
plánovaného cyklochodníka.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení.
Hlasovanie: za:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
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proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 4. Podanie žiadosti o financovanie Komunitného zariadenia pre seniorov v obci
Spišský Hrhov
Tento bod programu sa týkal financovania Komunitného zariadenia pre seniorov. Posledným
krokom pre podanie žiadosti je jej schválenie obecným zastupiteľstvom.
D. Bokšanský sa informoval o celkovom rozpočte pri výstavbe a aké neoprávnené výdavky sa
môžu objaviť. M. Glevický ho informoval o konkrétnych otázkach a čoho sa týka žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalej objasnil aká je finančná spoluúčasť
obce pri výstavbe zariadenia a starosta na koniec dodal, že aj po schválení žiadosti sa
s výstavbou zariadenia pravdepodobne tento rok nezačne.
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
súhlasí
a) s predložením ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Komunitné zariadenie pre seniorov
v obci Spišský Hrhov“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
b) so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške € 60 435,13;
d) so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 5. Vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania na prenájom poľnohospodárskej
pôdy, nájomné zmluvy
Starosta prítomných poslancov informoval o výsledkoch verejnej súťaže na prenájom
poľnohospodárskej pôdy. Parcely určené na prenájom boli rozdelené do 4 blokov, pričom blok č.
1, 2 a 3 získal Ing. Stanislav Bartoš s najvyššou ponúknutou cenou 103,00 € / ha a blok č. 4
získal Jozef Seman s ponúknutou cenou 41,20 € / ha.
Starosta spomenul, že nájomné zmluvy budú uzatvorené na 5 rokov. M. Richatrčík sa informoval
či boli aj iný záujemcovia a ďalej sa D. Bokšanský informoval ako boli doposiaľ riešené
predmetné pozemky.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
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berie na vedomie
predložené ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy a výsledky súťaže.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 6.
6.1 Záverečný účet obce
Starosta skonštatoval, že hospodárenie obce je dobré a obec nie je zadlžená. Vzhľadom k tomu,
že záverečný účet bol zverejnený starosta sa okrajove venoval niektorým témam – zadlženosť
obce, bankové úvery a pohľadávky. D. Bokšanský sa informoval o správe hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
II. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške € 78.665,71 sa vykoná takto:
1. Do Rezervného fondu sa pridelí € 7.867,00.
2. Do Fondu rozvoja obce sa pridelí € 70.798,71.
III. Tvorbu a použitie peňažných fondov obce, konkrétne:


Rezervný fond:
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1. Tvorba: € 7.867,00
a/ počiatočný stav: € 17.829,36
b/ tvorba: € 7.867,00
c/ konečný stav: € 25.696,36
2. Použitie:
a/ Odstránenie havarijného stavu strechy na budove Pálenice v Sp. Hrhove: € 9.800,00


Fond rozvoja obce:

1. Tvorba: € 70.798,71
a/ počiatočný stav: 17.356,53
b/ tvorba: 70.798,71
c/ konečný stav: 88.155,24
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a/ČOV – čistička odpadových vôd – rekonštrukcia:
€ 80.000,00
b/OV – Vodovod Spišský Hrhov – prívodné potrubie:
€ 8.155,24

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)
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6.2 Hospodárenie obchodných spoločností
V druhej časti bodu starosta spomenul čo je cieľom Hrhovských služieb ako sociálneho podniku
a spoločnosti Palkupo. Následne na to prečítal prítomným poslancom rozdelenie zisku obidvoch
spoločnosti:
Rozdelenie zisku Hrhovské služby, s.r.o.
HV za rok 2018 je vo výške: 1 113,18 € z toho:
Sociálny fond: 250 €
Nerozdelený zisk minulých rokov: 863,18 €
Rozdelenie zisku Palkupo, s.r.o.
HV za rok 2018 je vo výške: 409,51 € z toho:
Sociálny fond: 50 €
Rezervný fond: 20,48 €
Nerozdelený zisk minulých rokov: 339,03 €
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
berie na vedomie
rozdelenie zisku Hrhovských služieb, s.r.o. a Palkupo, s.r.o. za rok 2018.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 7. Úprava rozpočtu obce
Úprava rozpočtu obce sa týkala dvoch zmien a to Komunitného zariadenia pre seniorov
a výstavby bytov prestupného bývania, ktoré starosta bližšie vysvetlil. Keďže k tomuto bodu
programu nemal nikto z poslancov námietky starosta prečítal návrh uznesenia a poslanci ho
jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Spišský Hrhov podľa predloženého návrhu úpravy rozpočtu č. 7/2019.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
6

nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1 (Kožuško)

K bodu 8. Predaj pozemku
Starosta na úvod tohto bodu oboznámil poslancov so žiadosťou p. Šurca a jeho manželky o kúpe
pozemku. Dôvodom ich žiadosti o kúpu pozemku je zasahujúca časť stavby rodinného domu na
pozemok obce. Jedná sa o novovytvorenú parcelu č. C KN 468/12, výmera 2 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie.
Starosta a ani poslanci k tomu nemali žiadne výhrady a žiadosť bola schválená trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov za cenu 10 €/m2.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj pozemku na parcele C KN 468/12, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2 m2, katastrálne územie Spišský Hrhov kupujúcim: Pavol Šurc
a Ľubica Šurcová, obaja bytom Gen. Svobodu 198/35, 053 02 Spišský Hrhov za cenu 10 €/m2.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 9. Zrušenie predkupného práva
V deviatom bode programu sa starosta a poslanci zaoberali žiadosťou Jozefa a Ireny
Jablonovskej o zrušenie predkupného práva. Keďže žiadateľ Jozef Jablonovský v blízkej
minulosti od podania žiadosti umrel všetky dedičské práva prešli na jeho manželku Irenu
Jablonovskú a jeho dcéru Luciu Jablonovskú. Poslanci sa zhodli, že aj v minulosti nikdy nemali
námietky voči takejto žiadosti, tak súhlasili so zrušením predkupného práva aj v tomto prípade.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zrušení vecného práva – predkupného práva medzi Obcou Spišský Hrhov
a Irenou Jablonovskou a Luciou Jablonovskou, oba trvale bytom J. Francisciho 1649/3, 054 01
Levoča k nehnuteľnostiam C KN 524/21 orná pôda o výmere 652 m2 a C KN 524/22 orná pôda
o výmere 357 m2, katastrálne územie Spišský Hrhov, zapísaných na liste vlastníctva č. 1008.
Hlasovanie: za:
proti:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
7

zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
1 (Kožuško)

K bodu 10. Prenájom plynárenského zariadenia pre SPP – distribúcia, a. s.
V tomto bode starosta informoval poslancov o prenájme plynárenského zariadenia pre SPP –
distribúcia, a. s. Jedná sa o časť plynovodu na Pisarovskej ulici pri novovybudovaných BJ.
D. Bokšanský skonštatoval, že zmluva je nevýhodná a navrhol rokovať s SPP. Starosta aj
poslanci s ním súhlasili, ale zhodli sa, že ak chcú aby nové BJ boli pripojené k plynárenskému
zariadeniu musia schváliť návrh zmluvy taký, aký predložil SPP. Následne na to o tom poslanci
hlasovali.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
prenájom plynárenského zariadenia STL distribučný plynovod D 50 PE, STL pripojovacie
plynovody D 32 PE 1 ks, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava 26 , na ulici Pisarovskej p.č. 2395/1 a p.č. 530/55, bytový dom 2x3 BJ.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

5 (Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
1 (Bokšanský)
0
1 (Kožuško)

K bodu 11. Správa zo zasadnutí komisií
Starosta požiadal predsedov jednotlivých komisií a podanie správ zo zasadnutia komisií.
Z. Kučerová ospravedlnila J. Kožuška za neprítomnosť na zasadnutí a dodala, že komisia
kultúry a športu, ktorej je predsedom sa zhodla na organizovaní kultúrnych nedieľ. Starosta
nemal k tomu žiadne námietky, ale dodal, že je potrebné dohodnúť kto bude takéto podujatia
organizovať.
Z. Kučerová ďalej predniesla žiadosť Jána Dzurňáka, ktorý požiadal o zaradenie aj do komisie
financií, majetkoprávnej, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia. A taktiež
o zaradenie Mgr. P. Strážika do komisie školstva, sociálnych vecí a bytovej politiky,
občianskych záležitostí.
M. Richtarčík predniesol návrhy na uznesenia ako napr. zverejnenie bodového systému
hodnotenia prideľovania bytov, uzamykanie areálu školy, osadenie retardéra pri MŠ a výsadba
stromčeka rodičmi pri narodení dieťaťa. Z. Kučerová oznámila, že situácia s uzamykaním školy
sa medzičasom už vyriešila a starosta s osadením retardéra súhlasí, ale povedal, že musí byť
odsúhlasený dopravným inžinierom a zahrnutý aj v dopravnom projekte.
M. Glevický sa zmienil, že na zasadnutí komisie financií, majetkoprávnej, poľnohospodárstva,
výstavby a životného prostredia sa venovali prevažne téme separovaného zberu v obci, ktorý je
potrebné zefektívniť a prijať určité opatrenia. Ďalej spomenul nepokosené pozemky,
informovanie verejnosti prostredníctvom informačných kanálov o zriadených komisiách
a o možnosti podávať podnety pre jednotlivé komisie.
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Starosta predniesol návrh na uznesenie, aby Ján Dzurňák, bol zaradený aj do komisie financií,
majetkoprávnej, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia a P. Strážik do komisie
školstva, sociálnych vecí a bytovej politiky, občianskych záležitostí.
M. Richtarčík prečítal návrh na uznesenie zverejniť bodový systém hodnotenia k prideľovaniu
bytov, zverejňovať zoznam žiadateľov s počtom dosiahnutých bodov po hodnotení na
internetovej stránke a informačnej tabuli OcÚ Spišský Hrhov.
Nakoniec návrh na ďalšie uznesenie prečítal M. Glevický. Následne na to o tom poslanci
hlasovali.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
-

zaradenie Jána Dzurňáka do komisie majetkovo-finančno-právnej, poľnohospodárstva,
výstavby a životného prostredia,
zaradenie Mgr. Petra Strážika do komisie školstva, sociálnych vecí a bytovej politiky,
občianskych záležitostí.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
zverejnenie bodového systému hodnotenia k prideľovaniu bytov a zoznam žiadateľov s počtom
dosiahnutých bodov po hodnotení na internetovej stránke a informačnej tabuli OcÚ Spišský
Hrhov.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
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informovanie verejnosti prostredníctvom dostupných informačných kanálov v obci (webová
stránka, SMS systém, obecný občasník) o zriadených komisiách pri OZ, jej členoch a možnosti
pre občanov podávať podnety na jednotlivé komisie podľa ich zamerania.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

6 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
1 (Kožuško)

K bodu 12. Interpelácia
K tomuto bodu programu nemal nikto z poslancov OZ žiadne interpelácie.

K bodu 13. Diskusia
V diskusii D. Bokšanský sa informoval kedy sa budú kosiť verejné priestranstvá. Starosta a J.
Seman sa mu oznámili, že pozemky sa už kosia, ale v období dažďov to nebolo možné. Ďalej
navrhol častejšie stretávanie komisií a problém riešenia separovaného zberu.
Prítomný R. Taratuta sa informoval a dokončení chodníka na Pribišovej ulici a tiež sa rozprávali
o chodníku pri hlavnej ceste E 18.
K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:40 h.
Zapísala: Ing. Erika Rímska
Spišský Hrhov 04. 06. 2019

...............................................
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

Overovatelia:
Peter Bosák

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

Jozef Seman

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