Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Spišský Hrhov,
konaného dňa 28. 03. 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: Verejnosť: Viera Hagovská, Jozef Bigoš, Marián Bača, Iveta Ferenčuchová, Marián Šofranko,
Martin Hrehorčák, Mária Marčišáková, Ladislav Antal
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Dotácia DHZ
4. Úprava rozpočtu na rok 2019
5. Základná finančná kontrola
6. Plán odpadového hospodárstva
7. Vrátenie pozemku Tanius n.o.
8. Prerokovanie petície
9. Informovanie o plánovanej výstavbe bytov prestupného bývania
10. Informovanie o projekte „Cyklochodníka“
11. Schválenie komisií pri OcÚ
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 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
Starosta navrhol doplniť program rokovania o ďalší bod: Správa o výsledkoch kontrolnej
činnosti za rok 2018.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

D. Bokšanský navrhol doplniť program o ďalší bod: Návrh na zrušenie uznesenia č. 9/2019.
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

Starosta ďalej určil zapisovateľa a členov návrhovej komisie. Následne o tom prítomní poslanci
hlasovali.
Zapisovateľka:
Návrhová komisia:

Mgr. Zuzana Kučerová
Mgr. Ján Kožuško, PaedDr. Milan Richtarčík

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
zapisovateľku Mgr. Zuzanu Kučerovú, 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. Dotácia DHZ
4. Úprava rozpočtu na rok 2019
5. Základná finančná kontrola
6. Plán odpadového hospodárstva
7. Vrátenie pozemku Tanius n.o.
8. Prerokovanie petície
9. Informovanie o plánovanej výstavbe bytov prestupného bývania
10. Informovanie o projekte „Cyklochodníka“
11. Schválenie komisií pri OcÚ
12. Interpelácia
13. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 3. Dotácia DHZ
V tomto bode starosta prítomných poslancov oboznámil o tom, že na predchádzajúcom zasadnutí
OZ bola DHZ schválená dotácia vo výške 1 400 € s tým, že sa bude dodatočne prerokovávať
ďalšia dotácia na opravu motorovej striekačky. Starosta navrhol poskytnúť ďalšiu dotáciu vo
výške 3 000 € a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
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Prítomný J. Bigoš vysvetlil žiadosť o dotáciu a na čo bude použitá poskytnutá dotácia. M
Glevický sa informoval či poskytnutá dotácia bude postačujúca a D. Bokšanský sa opýtal, či je
tam ďalšia možnosť rozvíjania sa v súťažiach, čo potvrdil J. Bigoš.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov na základe opätovne predloženej žiadosti DHZ
Spišský Hrhov o dotáciu z rozpočtu obce Spišský Hrhov, v zmysle platného VZN č. 2/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
schvaľuje
poskytnutie dotácie organizácií: Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Hrhov, z rozpočtu obce na
opravu motorovej striekačky vo výške 3 000 €.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 4. Úprava rozpočtu na rok 2019
Tento bod programu sa týkal úpravy rozpočtu obce. Starosta prečítal predložený návrh rozpočtu :
doplnenie príjmovej časti rozpočtu o položky – príjem z predaja osobného automobilu € 2.200,-,
príjem z náhrad poistného plnenia € 6.579,-, kapitálové príjmy - poskytnuté dotácie z Úradu
vlády SR € 50.000,-.
Ďalej prečítal doplnenie výdavkovej časti rozpočtu:
Kapitálové výdavky – navýšenie rozpočtu: nákup osobného automobilu € 8.779,-, ČOV –
rekonštrukcia € 52.000,-, Rozhľadňa € 14.150,-, rekonštrukcie realizované z dotácie ÚV SR
(Pálenica € 40.000,-, MK € 10.000,-), Plynofikácia 2x3BJ € 2.400,-,
Kapitálové výdavky – poníženie rozpočtu: ČOV – nová výstavba € 2.000,-,
Bežné výdavky – navýšenie rozpočtu: dotácia DHZ na opravu motorovej striekačky € 3.000,-,
Bežné výdavky – poníženie rozpočtu: všeobecný materiál (VS) € 3.000,- + € 2.400,- (doplnené
na OZ), údržba budov (RO) € 5.219,-.
Zároveň bol upravený rozpočet ZŠsMŠ: doplnená príjmová časť rozpočtu o vlastné príjmy ŠJ ZŠ
– nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 vo výške € 2.769,94,-, a zároveň výdavková
časť rozpočtu ŠJ ZŠ bola navýšená o € 2.769,94,-.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Spišský Hrhov podľa predloženého návrhu úpravy rozpočtu č. 4/2019.
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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K bodu 5. Základná finančná kontrola
Starosta prítomných poslancov informoval o tom, čo je finančná kontrola a aký je jej význam.
Mgr. Zuzana Kučerová, ako zástupkyňa starostu obce, bola navrhnutá na výkon základnej
finančnej kontroly v rozsahu určenom Poverením na vykonávanie činností zástupcu starostu
obce Spišský Hrhov. D. Bokšanský sa informoval, či by na tento výkon nemala byť poverená
ekonómka obce. Starosta mu oznámil, že každý zamestnanec vykonáva základnú finančnú
kontrolu tých úkonov a činností, ktorými vykonávaním je poverený a za ktoré zodpovedá.
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov v súlade s §11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe §7 ods. 2 a § 9 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje
Mgr. Zuzanu Kučerovú
na výkon základnej finančnej kontroly finančnej operácie a finančnej kontroly na mieste podľa
základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce – pri vykonávaní úkonov
a činností v rozsahu určenom poverením na vykonávanie činností zástupcu starostu obce Spišský
Hrhov.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 6. Plán odpadového hospodárstva
Tento bod sa týkal programu odpadového hospodárstva obce Spišský Hrhov. Starosta informoval
poslancov, že POH bol vypracovaný na základe POH z VÚC, pretože podmienkou bolo, aby sa
vychádzalo z neho. Z. Kučerová ďalej dodala, že POH bol zaslaný na Okresný úrad Levoča,
odbor ŽP a následne ho schválili. Po prijatí uznesenia musí byť zverejnený na stránke obce.
Starosta ďalej odpovedal na otázky D. Bokšanského a M. Glevického a dodal, že by sme sa mali
držať POH v zmysle zákona a VZN.
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Spišský Hrhov.
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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K bodu 7. Vrátenie pozemku Tanius n.o.
Starosta na úvod bodu oznámil, že na zasadnutí OZ je prítomný aj štatutár Tanius n.o. a požiadal
ho o odprezentovanie tohto bodu programu.
M. Bača sa predstavil a stručne predstavil Tanius n.o. a objasnil situáciu. Jednalo sa odkúpenie
pozemku za symbolickú cenu od obce Spišský Hrhov za účelom výstavby zariadenia sociálnych
služieb. Od roku 2015 sa pokúšali hľadať zdroje na výstavbu takéhoto zariadenia. Počas toho
obdobia sa vyhotovovala projektová dokumentácia, ktorá obsahovala v rôznych etapách služby,
v rámci ktorých ich chceli poskytovať rôznym cieľovým skupinám. Kúpnou zmluvou sa
zaviazali, že do 5 rokov bude zariadenie postavené. Uchádzali sa 4 roky o podporu v rámci
výziev, ktoré vychádzali a neuspeli z dôvodu, že pozemky, na ktorých sa plánovala výstavba sa
musia nachádzať v intraviláne obce. Keďže pozemok sa nachádzal v extraviláne, tak im nebol
schválený projektový zámer. M. Bača skonštatoval, že už teraz je zrejmé, že podmienku
výstavby do 5 rokov nesplnia a z tohto dôvodu pozemok vracajú naspäť. Na koniec dodal, že
v blízkej budúcnosti sa budú opäť pokúšať o takúto výstavbu zariadenia.
D. Bokšanský mal niekoľko dotazov, na ktoré mu odpovedal M. Bača a vysvetlil mu podstatu
neziskovej organizácie a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Kúpnu zmluvu,
v ktorej predávajúcim je Tanius, n.o., Slánska 25, 080 06 Prešov, ktorá je vlastníkom
nehnuteľnosti vedenej OÚ Levoča - katastrálnym odborom, zapísanej v katastrálnom území
Spišský Hrhov, okres Levoča, list vlastníctva č. 1940, parcela č. KN-C 3039/1 a č. KN-C 3039/2
a kupujúcim je Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, zastúpená starostom
PhDr. Vladimírom Ledecký, IČO:00329592.
Predmetom kúpy sú: pozemky registra C – KN parcela č. 3039/1 o výmere 5666 m2 a C KN
parcela č. 3039/2 o výmere 2335 m2, v zmysle čl. I predmetu Kúpnej zmluvy zo dňa 10.3.2015.
Dôvod kúpy pozemku: Vlastník sa zaviazal výstavbou Domova sociálnych služieb a to v termíne
do piatich rokov od podpísania zmluvy. Listom zo dňa 26.3.2019, nezisková organizácia Tanius
oznámila obci, že zámer výstavby sa jej nepodarí zrealizovať v dohodnutom termíne. V tomto
prípade postupujeme podľa čl. I bodu 2. uzatvorenej Kúpnej zmluvy zo dňa 10.3.2015.
Finančné plnenie:
Kúpna cena: € 1,00
Poznámka: Z dôvodu komasácie, ktorá v obci prebehla, boli pôvodné parcely prečíslované.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

5

K bodu 8. Prerokovanie petície
Starosta poslancov informoval o tom, že na obecný úrad bola doručená petícia od občanov na
Pisarovskej ulici za zrušenie dopravného značenia, z dôvodu vytvorenia jednosmernej cesty.
Starosta povedal, že má k tomu 2 návrhy. Prvý návrh sa týkal vytvorenia vlastného prieskumu
občanov na tejto ulici, či skutočne všetci žiadajú zrušenie dopravného značenia a rozhodlo by sa
na základe výsledkov prieskumu. Druhý návrh bol taký, že bude petícia akceptovaná a ak OZ
schváli nový dopravný projekt ten musí byť schválený aj dopravným inšpektorátom.
M. Glevický sa informoval, či musí byť vypracovaný kompletne nový dopravný projekt, ak by sa
zrušilo existujúce dopravné značenie na Pisarovskej ulici a starosta to potvrdil.
D. Bokšanský oznámil, že on nie je členom petičného výboru a nebol ani zriadený. Ďalej
obhajoval petíciu za zrušenie tým, že ulice ako Padinská, Poroninská a Pod medzou sú podobné
a nie sú jednosmerné. Starosta nato povedal, že aj tieto ulice sú tak naplánované ako ulica
Pisarovská.
Prítomný J. Bigoš súhlasil s návrhom starostu urobiť prieskum a diskutovať s obyvateľmi tejto
ulice o vzniknutých problémoch.
Na koniec starosta skonštatoval, že najlepšou variantou bude vytvorenie prieskumu a vyzval
poslancov hlasovať o tomto návrhu.
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
vykonanie prieskumu obyvateľov v lokalite Pisarovská na základe petície za zrušenie dopravného
značenia. Prieskum sa vykoná formou dotazníka.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 9. Informovanie o plánovanej výstavbe bytov prestupného bývania
M. Glevický oboznámil poslancov o tom, že sa plánuje vybudovať v obci prestupné bývanie
financované Ministerstvom vnútra SR z operačného programu Ľudské zdroje. Lokalita
umiestnenia stavby bola zvolená na základe územného plánu obce nad ulicou Osloboditeľov.
Plánované sú 2 poschodové domy po 4 byty a mali by sa líšiť výmerou aj vybavením.
Starosta doplnil, že 95% je financovaných Európskou úniou a 5% obcou a na koniec dodal, že na
5 rokov bude zamestnávaný človek, ktorý bude tzv. domovníkom a bude dohliadať na pobyt
občanov.
Starosta na koniec dodal, že je to len zámer a projekt sa bude schvaľovať na ďalšom OZ ak sa
stihne všetko pripraviť.
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
projekt zámeru prestupného bývania.
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 10. Informovanie o projekte „Cyklochodníka“
V tomto bode starosta informoval poslancov o vybudovaní cyklochodníka a o predpokladanej
cene, ktorá je 180 000 €. Ďalej dodal, že starostka obce Domaňoviec sa intenzívne usiluje o to,
aby taktiež vybudovali cyklochodník vo svojom katastri, aby sa tieto chodníky vzájomne
prepojili.
Poslanec M. Richatrčík sa zmienil, že suma 180 000 € je veľká, ale starosta nato poznamenal, že
obecná firma vie cyklochodník vyhotoviť lacnejšie.
Prítomný L. Antal sa informoval, či je do budúcnosti pri cycklochodníku riešené aj parkovanie.
Starosta povedal, že priestor tam je, ale projekt parkovisko nezahŕňa.
D. Bokšanský skonštatoval, že sú prioritnejšie iné záležitosti v obci ako je cyklochodník a
finančné prostriedky sa môžu použiť na nich. Ďalej dodal, že vybraná lokalita na vybudovanie
cyklochodníka nie je podľa jeho názoru vhodná.
Prítomný M. Šofranko sa informoval akou trasou sa dostane na polia po vybudovaní
cyklochodníka. Starosta povedal, že každá parcela má zabezpečený prístup inou trasou.
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
výstavbu „Cyklochodníka“ podľa projektovej dokumentácie.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 11. Schválenie komisií pri OcÚ
Na úvod poslankyňa Z. Kučerová oznámila, že do komisie školstva, sociálnych vecí
a občianskych záležitostí sa ešte prihlásila p. A. Hrehorčáková a do komisie kultúry a športu
Róbert Gaduš. D. Následne na to prečítala všetkých prihlásených členov do jednotlivých komisií.
Bokšanský doplnil do komisie kultúry a športu Matúša Hovaňáka.
Starosta sa opýtal prítomných poslancov, či majú nejaké návrhy na predsedov komisií. Keďže
nikto z prítomných poslancov nemal žiadny návrh starosta navrhol ako predsedu komisie
financií, majetkoprávna, poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia Milana
Glevického. Za predsedu komisie školstva, sociálnych vecí a bytovej politiky, občianskych
záležitostí navrhol Milana Richtarčíka a za predsedu komisie kultúry a športu Jána Kožuška.
Následne o tom poslanci hlasovali.
Uznesenie č. 21/2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
zriadenie komisií a ich zloženie:
1. Komisia majetkovo-finančno-právna,
prostredia

poľnohospodárstva,

výstavby

a životného

Členovia: Dominik Bokšanský, Peter Bosák, Milan Glevický, Ján Kožuško, Zuzana
Kučerová, Milan Richtarčík, Jozef Seman, Rastislav Taratuta, Martin Hrehorčák,
Ladislav Antal, Mária Marčišáková, Lenka Bašistová
Predseda: Milan Glevický
2. Komisia školstva, sociálnych vecí a bytovej politiky, občianskych záležitostí
Členovia: Dominik Bokšanský, Peter Bosák, Milan Glevický, Ján Kožuško, Zuzana
Kučerová, Milan Richtarčík, Jozef Seman, Dana Slejzáková, Iveta Ferenčuchová, Viera
Wassermanová, Mária Puhallová, Tatiana Pastoreková, Alžbeta Kamenická, Andrea
Hrehorčáková
Predseda: Milan Richtarčík
3. Komisia kultúry a športu
Členovia: Dominik Bokšanský, Peter Bosák, Milan Glevický, Ján Kožuško, Zuzana
Kučerová, Milan Richtarčík, Jozef Seman, Denisa Dzurillová, Ján Dzurňák, Roman
Drábik, Lívia Suchá, Vladimíra Novotná Čajová, Mikuláš Demočko, Michal Kovalik,
Róbert Gaduš, Matúš Hovaňák
Predseda: Ján Kožuško
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 12. Interpelácie
K tomuto bodu programu nemal nikto z poslancov OZ žiadne interpelácie.
K bodu 13. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018
Starosta prečítal prítomným poslancom záver Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok
2018 od hlavnej kontrolórky obce. Následne o tom poslanci hlasovali.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018.
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 14. Diskusia
V diskusii D. Bokšanský spomenul voľne pobehujúcich psov v obci a exkrementy, ktoré sa
nachádzajú na verejných priestranstvách. Navrhol osadenie odpadkových košov na exkrementy.
Starosta na to dodal, že je schválená komisia, ktorá sa môže začať venovať tomu problému
a vyriešiť situáciu.
Ďalej sa informoval o zakúpení MacBooku, o posielaní oznamovacích SMS na zasadnutia OZ,
o osadení retardéra na Štúrovej ulici a požiadavkách občanov.
Z. Kučerová spomenula poslancom osvetu obyvateľov o separovaní odpadu, aby sa spoločne
venovali tejto téme a informovali obyvateľov o následkoch neseparovania odpadu. Zhodli sa, že
komisia ŽP by sa mala tomu venovať.
Do diskusie sa zapojil M. Šofranko, ktorý oznámil, že napriek tomu, že platí daň z nehnuteľností
sú poľné cesty v zlom stave a požiadal o odstránenie problému.
K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h.
Zapísala: Mgr. Zuzana Kučerová
Spišský Hrhov 08. 04. 2019

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

Overovatelia:
Peter Bosák

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

Jozef Seman

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