Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Spišský Hrhov,
konaného dňa 30. 01. 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce
Ing. Dominik Bokšanský, Peter Bosák, Mgr. Milan Glevický , Mgr. Ján
Kožuško, Mgr. Zuzana Kučerová, PaedDr. Milan Richtarčík , Jozef Seman
Neprítomní:
Ospravedlnení: Ďalší prítomní: Ing. Erika Rímska - zam. obce,
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Určenie rozpočtových zdrojov pre jednotlivé organizácie – poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce žiadateľom v zmysle platného VZN
4. Prijatie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
5. Úprava rozpočtu na rok 2019
6. Rokovací poriadok
7. Výjazdové rokovanie vlády – informovanie
8. Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
9. Reedukačné centrum – sťahovanie
10. Rozhodnutie o cene stočného
11. Názov ulice
12. Tisíc stromov pre Hrhov
13. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
Starosta určil zapisovateľa a členov návrhovej komisie. Následne o tom prítomní poslanci
hlasovali.
Zapisovateľka:
Návrhová komisia:
Hlasovanie: za:

Ing. Erika Rímska
Mgr. Ján Kožuško, PaedDr. Milan Richtarčík
7 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kožuško,Kučerová,Richtarčík,Seman)
1

proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
0
0

Ďalej starosta doplnil bod programu 14. Rôzne o žiadosť Ladislava Antala o prenájom pozemku.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Následne nato poslanec D. Bokšanský taktiež podal návrh na doplnenie programu o zriadenie
stálej komisie OZ športu, kultúry a občianskej angažovanosti, vymedzenie jej úloh a určenie
zloženia. Následne o tom prítomní poslanci hlasovali a schválili program rokovania podľa
návrhu starostu.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
zapisovateľku Ing. Eriku Rímsku, návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Kožuško, PaedDr.
Milan Richtarčík a program rokovania.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Určenie rozpočtových zdrojov pre jednotlivé organizácie – poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce žiadateľom v zmysle platného VZN
4. Prijatie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
5. Úprava rozpočtu na rok 2019
6. Rokovací poriadok
7. Výjazdové rokovanie vlády – informovanie
8. Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
9. Reedukačné centrum – sťahovanie
10. Rozhodnutie o cene stočného
11. Názov ulice
12. Tisíc stromov pre Hrhov
13. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 3. Určenie rozpočtových zdrojov pre jednotlivé organizácie – poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce žiadateľom v zmysle platného VZN
V tomto bode starosta prítomných poslancov oboznámil o tom, že každoročne organizáciám
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Hrhov, FK 49 Spišský Hrhov a Základnej organizácií
jednote dôchodcov poskytuje obec dotácie.
Starosta navrhol zvýšiť poskytnutie dotácie pre JD na 500 € a potom otvoril k bodu rozpravu.
M. Glevický oznámil, že sa s členmi DHZ rozprávali o oprave motorovej striekačky a preto
navrhol zvýšenie dotácie pre DHZ. Prítomní člen DHZ J. Bigoš sa k tomu vyjadril a povedal, že
novú motorovú striekačku nechcú, ale chceli by ju vymeniť za protihodnotu resp. urobiť jej
repasovanie. Ďalej povedal, že potrebujú dotáciu vo výške 4 200 € nielen na prestavbu
motorovej striekačky, ale aj na chod organizácie, opravu a údržbu výstroje, na pohonné hmoty
a zabezpečenie výcviku.
Starosta navrhol, že v polovici tohto roka sa zvýšenie dotácie znova prejedná na zasadnutí OZ
a pri dobrom vývoji ekonomiky by sa mohli peniaze vo forme dotácie dodatočne schváliť.
D. Bokšanský sa informoval o koľko bude navýšená dotácia pre FK 49. Starosta povedal, že je to
oproti minulému roku o 10%, po navýšení je to 10 500€. M. Glevický povedal, že mali zvýšené
výdavky, pretože začali pracovať s malými deťmi a majú už tri mládežnícke družstvá a tiež
obnovovali techniku. Ďalej dodal, že dotáciu potrebujú na chod a fungovanie všetkých súťaží,
ktoré spravujú a musia mať k dispozícií nejaký základ.
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce – na celoročnú činnosť pre organizácie:
I. Futbalový klub FK 49, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov vo výške: 10 500 €,
II. Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Spišský Hrhov vo výške: 500 €,
III. Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Hrhov vo výške: 1 400 €.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 4. Prijatie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
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Tento bod programu sa týkal VZN, ktoré sa schvaľuje na základe rozpočtu, ktorý je na to určený.
Starosta povedal, že obec požiadala jednotlivé organizácie o rozpočty, ktoré budú tento
príspevok čerpať. Oznámil, že Základnej škole s materskou školou sa splnili požiadavky na
100%, Základnej umeleckej škole na 99% a Pedagogické psychologické poradenské centrum.
Príjemcom dotácie je teda Školský klub detí – dotácia na jedného žiaka 700 €, školské
stravovanie – 215 €, Materská škola – na jedného žiaka 2 030 €, Základná umelecká škola –
individuálna forma vyučovania 1 360 € a skupinová forma vyučovania 443 €, Súkromné centrum
špeciálno – pedagogického poradenstva – 178 € a Súkromné centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie 18 €.
M. Glevický sa informoval, či sa dotkne zmena školského stravovania financovania. Starosta
povedal, že to veľmi ovplyvní financovanie, pretože sa zvýšil počet stravníkov a kapacita
školskej jedálne nepostačuje. Ďalej povedal, že sa bude musieť dokúpiť zariadenie do kuchyne
a pravdepodobne aj obnoviť prevádzka kuchyne v materskej škole a na to štát finančne
neprispieva.
V rámci diskusie tohto bodu sa D. Bokšanský informoval, čo je vlastne Súkromné centrum
špeciálno – pedagogického poradenstva a Súkromné centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie. Starosta ho oboznámil prečo majú sídlo v našej obci a v čom spočíva
ich činnosť.
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2019
Starosta prítomných poslancov informoval o tom, že úprava rozpočtu je urobená na základe
presného vymedzenia finančných prostriedkov od štátu, ktoré dostaneme. Návrh upraveného
rozpočtu poslanci dostali vopred a starosta prečítal nové investičné akcie. Napr. navýšenie
o 10 000 € na chodníky v obci, 20 000 € na nové spevnené plochy v obci, 20 000 € na
vypracovanie projektovej dokumentácie a poplatky spojené s možnosťou výstavby rodinných
domov v lokalite Rybníček, navýšenie o 20 000 € pre ČOV (prevádzka, údržba a rekonštrukcia),
revitalizácia územia – výsadba stromov v obci 5 000 €, navýšenie o 30 000 € pre prívodné
potrubie vody (projektová dokumentácia a výstavba). Ďalej dodal, že veci, ktoré sa netýkajú
investičného rázu sú uvedené vo výdavkoch obce na rok 2019. Do bežných výdavkov sa
presunulo dobudovanie verejného osvetlenia na ulicou Jarnou, rekonštrukcia multifunkčného
ihriska aj rekonštrukcia domu smútku. Starosta povedal, že toto sú uvedené všetky úpravy, ktoré
sa urobili. Dodal, že prebytok hospodárenia je zatiaľ 53 931 €, ale plánuje sa výstavba zariadenia
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pre seniorov, vodovodu, zberného dvora a tiež zmeny v kuchyni z dôvodu stravovania žiakov,
takže časom sa prebytok zmení.
D. Bokšanský sa informoval o výstavbe v lokalite Rybníček. Starosta povedal prečo sa to
plánuje, čo sa plánuje zatiaľ urobiť a aký to bude mať vplyv pre vlastníkov pozemkov v tejto
lokalite. Ďalej sa informoval o probléme s vodou v obci. Starosta povedal, že sa nemôžme
spoliehať na lokálne zdroje, preto je potrebné priviesť potrubím vodu od Levoče, pretože to bola
pre obec najlepšia varianta a všetky naše zdroje sú mineralizované. Nato povedal, že cenu
neurčujeme my a musíte ju prijať takú, akú nám ponúknu, keďže nie je iné riešenie.
M. Richatrčík navrhol doriešiť cestu medzi ulicou Gen. Svobodu a Pisarovská. Starosta povedal,
že v súčasnosti treba riešiť prioritne iné veci a cesta s osvetlením sa bude realizovať
v budúcnosti. M. Glevický dodal, že je problém s touto cestou a navrhol ju spevniť, pretože je
v zlom stave.
Na koniec starosta povedal, že poslanci môžu kedykoľvek a na ktoromkoľvek zastupiteľstve
podávať návrhy.
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu úpravy rozpočtu č. 2/2019 nasledovne:
Príjmováčasť:
BEŽNÉ VÝDAVKY:
POLOŽKA 100:
- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: + € 254.948,00
POLOŽKA 200:
- Školstvo – vlastné príjmy Zuš: - € 10.000,00
POLOŽKA 300:
- Dotácia: „Multifunkčné ihrisko – výmena umelého trávnika“ /ÚV SR/: + € 15.000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
POLOŽKA 300:
- Dotácia: „Multifunkčné ihrisko – výmena umelého trávnika“ /ÚV SR/: - € 15.000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ:
POLOŽKA 400:
- Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov ZšsMš z r. 2018: + € 5.102,79
Výdavkováčasť:
BEŽNÉ VÝDAVKY:
POLOŽKA 600:
- FK: 06.4.0 Verejné osvetlenie: osadenie nových svetelných bodov: + € 10.000,00
- FK: 08.1.0 Rekreačné a športové služby: Multifunkčné ihrisko – rekonštrukcia: + € 15.000,00
- FK: 08.6.0 Dom smútku – rekonštrukcia budovy – výmena okien: + € 20.000,00
- FK: 09. Vzdelávanie:
ZšsMš – originálne kompetencie: + € 54.375,00
ZšsMš – nevyčerpané finančné prostriedky r. 2018: + € 5.102,79
Zuš – originálne kompetencie: + € 26.808,00
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SCšpp – dotácia: + € 20.536,00
SCpppp – dotácia: - € 1.302,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
POLOŽKA 700:
- FK: 04.5.1 Cestná doprava: Chodníky v obci: + € 10.000,00
- FK: 04.5.1 Cestná doprava: MK – nové spevnené plochy v obci: + € 20.000,00
- FK: 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť: Lokalita Rybníček – PD + poplatky: + €
20.000,00
- FK: 06.2.0 Rozvoj obcí: ČOV – rekonštrukcia: + € 20.000,00
- FK: 06.2.0 Rozvoj obcí: Revitalizácia územia – výsadba stromov v obci: + € 5.000,00
- FK: 06.3.0 Zásobovanie vodou: OV – prívodné potrubie /výstavba/: + 30.000,00
- FK: 08.1.0 Rekreačné a športové služby: Multifunkčné ihrisko – rekonštrukcia: - € 15.000,00
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 6. Rokovací poriadok
Tento bod sa týkal rokovacieho poriadku, ktorý predložil starosta. Návrh rokovacieho poriadku
poslanci dostali vopred. Na zasadnutí ich upozornil zamerať sa na článok 12 Komisie obecného
zastupiteľstva. Zmienil sa, že máme už zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu a komisiu
bezpečnosti a verejného poriadku. Navrhol zriadiť ďalšie komisie, ktoré sú uvedené
v rokovacom poriadku.
Ďalej upozornil na bod 7 v článku 12 a navrhol ho pozmeniť, pretože podľa návrhu má byť
zapisovateľom komisie zamestnanec obce. M. Richtarčík s tým súhlasil a navrhol aby
zapisovateľom bol predseda komisie alebo nech ho určí sám predseda komisie. Následne
upozornil na bod 3 článku 12 zloženie komisie z hľadiska ich počtu s čím súhlasil aj D.
Bokšanský. Starosta na to povedal, že je vhodné aby väčšina členov komisie boli poslanci OZ.
Komisia má tak väčšiu šancu presadiť svoj návrh na OZ. Z. Kučerová navrhla aby počet členov
komisie bolo 6 z toho 3 poslanci.
Ďalej D. Bokšanský navrhol doplniť v článku 4 za bod 6 ďalší bod a to: Neplánované
mimoriadne zasadnutie OZ sa môže uskutočniť: a) na prerokovanie mimoriadne dôležitých
záležitostí a za b) pri slávnostných príležitostiach. Starosta mu na to odpovedal, že len on môže
zvolať zasadnutie OZ, ktoré musí byť minimálne raz za tri mesiace. To, že je vytvorený plán
zasadnutí OZ je len orientačné a neznamená to, že v ten deň sa musí uskutočniť zasadnutie OZ
a starosta môže zasadnutie zvolať kedykoľvek mimo plánu.
D. Bakšanský mal ďalšiu pripomienku k článku 5 za bod 3 navrhol vložiť: Materiály na
zasadnutia OZ obsahujú najmä: a) názov materiálu, b) dôvodovú správu alebo zdôvodnenie a za
c) predpokladaný dopad prijatia návrhu v podmienkach obce a dopad na rozpočet obce. Starosta
s týmto nesúhlasil, a zdôraznil to tým, že ak si každý poslanec prečíta nejaký návrh, tak mu musí
byť zrozumiteľné, či to má alebo nemá dopad a ak nevie má sa informovať na zasadnutí OZ. M.
Glevický sa opýtal na praktický zmysel tohto doplnenia a D. Bokšanský to odôvodnil tým, že
každý návrh uznesenia má mať svoje odôvodnenie.
Ďalej pripomienkoval článok 5 bod 4, aby sa poslancom doručili materiály na zasadnutie OZ
najneskôr 7 dní pred uskutočnením zasadnutia. Starosta nato dodal, že je to v niektorých
prípadoch nereálne, keďže na spracovanie materiálov je potrebný aj dlhší čas. M. Glevický a Z.
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Kučerová sa spoločne zhodli na tom, že 3 dni je dostatočne dlhý čas na preštudovanie
materiálov. V článku 12 v bode 2 navrhol D. Bokšanský aj finančnú komisiu. Starosta súhlasil,
aby komisia
majetkovoprávna
bola
pozmenená
na
majetkovo-finančno-právna
poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia. Potom D. Bokšanský navrhol, aby sa
v článku 12 v bode 3 vypustilo slovné spojenie „z radov odborníkov“ a taktiež, aby sa počet
členov komisie neobmedzoval na 5. Ďalšou pripomienkou bolo, aby zasadnutia komisií boli
verejné a na koniec pripomienky k interpeláciám v článku 13.
Na záver všetkých pripomienok vyzval starosta D. Bokšanského, aby svoje pripomienky
k rokovaciemu poriadku prečítal znova a za každú pripomienku sa hlasovalo samostatne.
Pripomienky s hlasovaním:
1. V článku 4 za bod 6 navrhol vložiť ďalší bod:
Neplánované (mimoriadne) zasadnutie OZ sa môže uskutočniť:
a) na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí,
b) pri slávnostných príležitostiach.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

2. V článku 5 za bod 3 navrhol doplniť:
Materiály na zasadnutia OZ obsahujú najmä:
a) Názov materiálu,
b) Dôvodovú správu alebo zdôvodnenie,
c) Predpokladaný dopad prijatia návrhu v podmienkach obce a dopad na rozpočet obce.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

3. V článku 5 v bode 4 navrhol doručovať poslancom podklady najneskôr 5 dní pred
uskutočnením zasadnutia.
Hlasovanie: za:
1 (Bokšanský)
proti:
5 (Bosák,Glevický,Kožuško,Kučerová,Seman)
zdržal sa:
1 (Richtarčík)
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
4. V článku 12 v bude 2 navrhol doplniť finančnú komisiu.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bokšanský,Bosák,Glevický,Kožuško,Kučerová,Richtarčík,Seman)
0
0
0
0
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5. V článku 12 v bode 3 navrhol vypustiť spojenie „z radov odborníkov“.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

6. V článku 12 v bode 3 navrhol neobmedzovať počet členov komisie na 5 a zároveň
navrhol, aby bol minimálne 1 z nich členom OZ namiesto 3.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

7. V článku 12 v bode 4 navrhol vypustiť spojenie „zasadnutia komisii nie sú verejné“.
Starosta navrhol doplniť komisie zasadajú podľa potreby pričom zasadnutia komisii nie
sú verejné kde to zákon zakazuje.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

8. V článku 13 navrhol zosúladiť toho kto interpeluje a spôsob interpelácie s tým, akým
spôsobom sú mu doručované informácie.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Starosta na koniec navrhol, aby sa v článku 12 bod 7 odstránil a doplnilo sa, že komisia si sama
určí zapisovateľa.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Následne nato poslanci hlasovali za celý návrh rokovacieho poriadku.
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
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Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 7.Výjazdové rokovanie vlády – informovanie
V tomto bode programu starosta informoval poslancov aj verejnosť o výjazdovom rokovaní
vlády. Výjazdové rokovania sa uskutočňujú v znevýhodnených okresoch a jedno z nich sa
uskutočnilo aj v Levoči. Pre okres Levoča prijala vláda akčný plán, v ktorom sú uvedené
finančné zdroje pre okres Levoča na dva roky a oblasti, z ktorých je možné čerpať finančné
zdroje. Starosta oznámil, že všetky informácie sú zverejnené na webových stránkach úradu vlády
aj okresného úradu Levoča. Ďalej dodal, že ak má niekto záujem o bližšie informácie je ochotný
zodpovedať všetky otázky. Poslancov informoval o tom, že obec získala 10 000 € na opravu
miestnych komunikácií a 40 000 € na opravu budovy. Na koniec bodu sa zmienil o tom, že
cieľom akčného plánu je rozvoj regiónu a zvýšenie zamestnanosti.
K bodu 8. Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
Starosta poslancov informoval o tom, že v súčasnosti sa uskutočňuje rekonštrukcia kuchyne
kultúrneho domu, ktorá musí byť hotová do 16.02.2019. Ďalej hovoril o tom, čo všetko sa
v kuchyni vymenilo, zrekonštruovalo a priestorovo upravilo. Spomenul, že má byť vypracovaná
cenová ponuka na klimatizovanie sály. Na záver bodu nikto z poslancov nemal žiadne
pripomienky a otázky.
K bodu 9. Reedukačné centrum – sťahovanie
Starosta oboznámil poslancov o tom, že reedukačné centrum, ktoré sídli v kaštieli sa
z finančných dôvodov sťahuje do Levoče. Keďže je to majetok štátu obec s týmto nemôže nič
urobiť a pravdepodobne sa kaštieľ aj s parkom zatvoria. Ďalej oznámil, že problém je aj v tom,
že na ČOV nachádzajúcu sa v parku sú napojené niektoré ulice z obce a po zatvorení
reedukačného centra bude odpojená aj ČOV. Z tohto dôvodu má v úmysle, aby ČOV prešla pod
správu obce. Zmienil sa, že sa bude usilovať o to, aby všetok majetok okrem kaštieľa prešiel do
majetku obce, pretože budovy môže obec využiť. Ďalej povedal, že je ochotný platiť strážnu
službu, aby sa všetko nerozkradlo ak s tým budú súhlasiť aj poslanci.
K bodu 10. Rozhodnutie o cene stočného
V tomto bode starosta spomenul poslancom, že máme ČOV na Pisarovskej ulici, ČOV v parku,
ktorá pravdepodobne prejde pod správu obce a ČOV na ulici Gen. Svobodu. Preto obec
požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aby nám určil cenu stočného v obci. V cene sú
zahrnuté minimálne náklady ako napr. elektrina, opravy, ale aj materiál a osoba, ktorá sa stará
o údržbu. Regulačný úrad určil maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou na 0,7516 €/m3.
D. Bokšanský sa informoval o tom či cena stočného bude prenesená na obyvateľov. Starosta to
potvrdil a dodal, že doteraz obyvatelia obce platili len za spotrebovanú vodu a za stočné nie.
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Ďalej dodal, že cenu môžu znížiť, ale nie zvýšiť, pretože toto je určená maximálna cena. Ďalšou
otázkou D. Bokšanského bolo, či stočné bude vyrubené celej obci.
Ďalej sa viedla diskusia o tom, že tí ktorí sú napojení na vodovod a kanalizáciu tak budú platiť za
vodu a stočné. Tí, ktorí nie sú napojený na vodovod, ale na kanalizáciu áno tak budú platiť za
stočné po vypočítaní priemeru vypúšťaných odpadových vôd do kanalizácie. A obyvatelia, ktorí
majú vlastnú žumpu, sú povinní preukázať ako a kto im vypúšťa žumpu.
Stočné sa bude vyrubovať od 01.01.2019 a cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou bude 0,7516 €/m3.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 0,7516 €/m3 od
01.01.2019.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 11. Názov ulice
Starosta oznámil, že medzi ulicou Gen. Svobodu a Pisarovská vznikla nová ulica, na ktorej sa
nachádza skolaudovaný dom, pre ktorý potrebujeme priradiť súpisné číslo a tým pádom aj názov
ulice. Prítomným poslancom oznámil, že deti základnej školy vymysleli názov Včelia a Medová.
M. Richtarčík navrhol Poľnú alebo Lúčnu. Poslanci sa zhodli hlasovaním za ulicu s názvom
Medová.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
názov ulice Medová.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

4 (Bosák,Kožuško,Kučerová,Seman)
3 (Bokšanský,Glevický,Richtarčík)
0
0
0

K bodu 12. Tisíc stromov pre Hrhov
Tento bod programu sa týkal nápadu od starostu, vysadiť v obci 1000 stromov. Chce aby do
tohto projektu boli zapojení obyvatelia obce napr. požiarnici, športovci, jednota dôchodcov, žiaci
ZŠ a ktokoľvek kto má záujem. Výsadba stromov by podľa neho mohla byť kdekoľvek,
v intraviláne aj extraviláne obce, tam kde sa nachádzajú rodinné domy.
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K bodu 13. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
Starosta v tomto bode oznámil, že sme Európskou úniou a štátom limitovaný množstvom
vyprodukovaného komunálneho odpadu. Ak sa nebude zvyšovať množstvo vyseparovaného
odpadu v obci, tak každoročne sa bude cena za komunálny odpad zvyšovať. Oznámil, že
v súčasnosti obyvatelia obce separujú cca na 7%. Z tohto dôvodu starosta požiadal poslancov
o nápady, ktoré by zlepšili separovaný zber v obci.
Starosta oznámil, že sa dohol s riaditeľom ZŠ s MŠ, aby sa vytvorili projekty pre deti s cieľom
ich naučiť od útleho veku separovať odpad. Ďalej spomenul, že v minulosti pôsobila v obci
separačná polícia, ktorá kontrolovala separovaný odpad obyvateľov a tým sa separovanie
výrazne zlepšilo. Taktiež bolo prijaté VZN, podľa ktorého boli tri platobné triedy za TKO
a obyvatelia sa triedili do týchto tried podľa toho, ako separovali. Prokurátor nám toto VZN
zrušil. Ďalej hovoril o tom, že v niektorých obciach majú zavedený žetónový zber. V našej obci
máme množstvo divokých skládok a po zavedení takéhoto zberu by sa ich počet len zvyšoval.
L. Antal (verejnosť) rozprával o tom, že vo Švajčiarsku majú zavedený separovaný zber na sáčky
a navrhol toto alebo zaviesť farebné nádoby do každého rodinného domu na jednotlivé druhy
separovaného odpadu.
M. Richtarčík navrhol umiestniť viac kontajnerov v obci. Poslanci sa zhodli, že by mohla
napomôcť aj osveta.
Na koniec diskusie starosta navrhol, že po zriadení komisie životného prostredia sa dohodne aké
kontajnery nakúpiť a kde ich umiestniť.
K bodu 14. Rôzne
Starosta poslancom oznámil, že v bode rôzne sa bude prejednávať žiadosť na prenájom pozemku
od Ladislava Antala. Žiadosť sa týkala prenájmu pozemku o výmere cca 1 500 m2 vyčleneného
z parcely 2023, LV 1690, ktorého vlastníkom je obec Spišský Hrhov.
Starosta sa zmienil o tom, že tento pozemok sa reálne nevyužíva a nie je problém ho neprenajať.
Poslanci sa zhodli na tom, že keď pozemok obec nevyužíva nevidia problém s prenájmom,
o pozemok bude starané a obec získa peniaze z prenájmu.
Nakoniec starosta dodal, že pozemok sa prenajme za trojnásobok výšky dane. Poslanci
s prenájmom súhlasili a taktiež s cenou za prenájom.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na časť pozemku, parcela číslo 2023 o výmere 1 500 m2 medzi
Obcou Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov a Ladislavom Antalom, trvale bytom
Padinská 22, 053 02 Spišský Hrhov.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 15. Diskusia
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D. Bokšanský sa v diskusii vyjadril na tému dopravné značenie na ulici Pisarovská. Obyvatelia
tejto ulice nesúhlasili v novoosadeným dopravným značením a on ako ich zástupca predniesol
petíciu na zasadnutí OZ za jeho zrušenie. Zmienil sa, že obyvatelia neboli o zámere osadenia
dopravného značenia dostatočne informovaní a spôsobuje im ťažkosti. Starosta na to odpovedal,
že v čase keď sa tam plánovala jednosmerná cesta tam nikto z obyvateľov ešte nebýval a je
pochopiteľné, že o tom nevedeli. Ďalej povedal, že petíciu je potrebné podať na podateľni a nie
na zasadnutí OZ v bode diskusia.
Na záver skonštatoval, že ak si ho obyvatelia žiadajú odstrániť tak sa odstráni. Dodal, že keď sa
bude konať najbližšie zasadnutie OZ tak sa bude táto petícia prerokovávať, pretože aj dopravné
značenie bolo schválené OZ.
J. Griger (verejnosť) navrhol aby sa cesta na Pisarovskej ulici rozšírila o 1 m. Starosta povedal,
že bez finančných zdrojov je to nereálne a prioritne sa budú zatiaľ realizovať cesty tam kde nie
sú. Ďalej sa v diskusii riešilo dobudovanie chodníka pri ceste E18. Starosta povedal, že už
v minulosti sa obec o to pokúšala niekoľko krát, ale neúspešne. Keďže cestu vlastní Slovenská
správa ciest nie je tam priestor na jeho vybudovanie, pretože z druhej strany je park vo
vlastníctve SR. Na koniec tejto témy povedal, že znova oslovíme príslušné inštitúcie a budeme
hľadať riešenie.
Ďalej sa D. Bokšanský zmienil o tom, že bol prizvaný k potoku Lodina pod kamenným mostom
kde je prítomnosť splášok v potoku. Starosta povedal, že všetci, ktorí nie sú napojení na
kanalizáciu musia mať vybudovanú žumpu. Tí, ktorí ju nemajú splášky vypúšťajú neoprávnene
a porušujú zákon. Povedal, že keď obec získa pod svoju správu ČOV v parku vybuduje sa
prečerpávačka a bude sa riešiť tento problém.
K bodu 16. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:50 h.
Zapísala: Ing. Erika Rímska
Spišský Hrhov 08. 02. 2019

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

Overovatelia:
Peter Bosák

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

Jozef Seman

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