Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Spišský Hrhov,
konaného dňa 14. 12. 2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce
Peter Bosák, Ing. Dominik Bokšanský, Mgr. Milan Glevický, Mgr. Ján
Kožuško, Mgr. Zuzana Kučerová, PaedDr. Milan Richtarčík, Jozef Seman
Neprítomní:
Ospravedlnení: Ďalší prítomní: Ing. Erika Rímska - zam. obce, JUDr. Dana Rusnačiková - kontrolórka
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za
rok 2017
4. Úprava rozpočtu za rok 2018
5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov
6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie, a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sp. Hrhov
7. Rozpočet na rok 2019, na roky 2020-2021, prerokovanie a schválenie predložených návrhov
8. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok
9. Vyradenie majetku – ZŠ s MŠ Sp. Hrhov
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sp. Hrhov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
poslancov.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
Zapisovateľka:
Návrhová komisia:

Ing. Erika Rímska
Mgr. Ján Kožuško, PaedDr. Milan Richtarčík

Uznesenie č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
zapisovateľku Ing. Eriku Rímsku, návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Kožuško a PaedDr.
Milan Richtarčík a program rokovania.
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za
rok 2017
4. Úprava rozpočtu za rok 2018
5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov
6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie, a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sp. Hrhov
7. Rozpočet na rok 2019, na roky 2020-2021, prerokovanie a schválenie predložených návrhov
8. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok
9. Vyradenie majetku – ZŠ s MŠ Sp. Hrhov
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sp. Hrhov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora
k ÚZ, KÚZ za rok 2017
V tomto bode starosta prítomných poslancov oboznámil o tom, že každoročne musí byť
audítorom vykonaný audit. Následne starosta prečítal poslancom správu nezávislého audítora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2017. Starosta prečítal názor audítora:
„Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2017
a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“
Druhá časť bodu sa týkala výročnej správy obce. Keďže všetci poslanci dostali materiály
týkajúce sa zasadnutia OZ na preštudovanie vopred, starosta ich vyzval k rozprave. Poslanci ani
k tejto časti bodu nemali dotazy a vyzval ich k hlasovaniu.
Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
berie na vedomie
1. Výročnú správu obce Spišský Hrhov za účtovné obdobie roku 2017 a Správu nezávislého
audítora k účtovnej závierke za rok 2017.
2. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovej závierke za rok 2017 a Správu nezávislého
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017.
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

K bodu 4. Úprava rozpočtu za rok 2018
Starosta informoval poslancov, že upravený rozpočet obce za rok 2018 obsahuje také položky,
s ktorými sa nepočítalo alebo sú tam také, s ktorými sa počítalo, ale nerealizovali sa z rôznych
dôvodov. Multifunkčné ihrisko - z dôvodu schválenia dotácie od vlády, vodovod – prebieha
územno-právne vysporiadanie pozemkov, ďalej starosta spomenul ČOV a chodníky v obci.
Poslanec M. Richtarčík pripomenul dom smútku, na ktorý bolo naplánovaných 12 000 €.
Plánovaná bola výmena okien a dverí. M. Glevický a J. Seman spomenuli, že sa urobilo nové
ozvučenie, opravila sa chladnička, maľovalo sa a opravila sa fasáda. Starosta požiadal M.
Richatrčíka, aby pri prvej úprave rozpočtu obce pripomenul výmenu okien a dverí na dome
smútku a ak sa to schváli doplní sa to do rozpočtu.
D. Rusnačiková poznamenala, že býva zvykom v každej samospráve, že sa musí k 31 .12. 2018
vždy usporiadať rozpočet, aby nebol prečerpaný. V jednotlivých kapitolách výdavkov nesmie
byť čerpanie nad 100% a tie aktivity, ktoré neboli realizované musia byť odstránené z rozpočtu.
Starosta následne vyzval poslancov k hlasovaniu úpravy rozpočtu za rok 2018 podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
úpravu rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

K bodu 5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov
V tomto bode programu týkajúceho sa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku starosta
poznamenal, že ľudia majú rozostavané domy už niekoľko rokov a stále tu nie sú prihlásení na
trvalý pobyt. Dodal, že niekedy za stavebný pozemok platili ako za celú parcelu a teraz je to len
plocha pod domom.
Ďalšiu vec, ktorú starosta navrhol zvýšiť v rámci VZN je poplatok za komunálne odpady.
Dôvodom je zvýšenie poplatku za uskladnenie odpadu vyplývajúce z nariadenia vlády SR. Obci
sa zvýšia náklady na osobu o 2,50 €. Starosta následne dodal, že poplatok za uskladnenie sa nám
bude zvyšovať budúci rok a aj ten ďalší. Povedal, že ak nezačneme riadne separovať poplatky sa
stále budú len zvyšovať. Oznámil, že sa dohodol s riaditeľom ZŠ P. Strážikom a dohodli sa, že
budú aj deti zapájať do separovania rôznymi zbermi.
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M. Glevický dodal, že je potrebné nájsť spôsob ako prinútiť ľudí aby separovali, pretože je to
nespravodlivé voči tým, ktorí separujú poctivo. D. Bokšanský sa opýtal, že čo má jeho ako
občana motivovať aby separoval odpad. D Rusnačiková povedala, že je to väčší poplatok a ďalej
dodala, že obec by mala vypracovať ekonomické oprávnené náklady, ktoré má a pravidelne by sa
mali prehodnocovať aby obec na to nedoplácala a všetky náklady musia byť prenesené na
občanov. Na koniec ešte povedala, že čím budú ľudia menej triediť tým budú viac platiť.
M. Glevický navrhol, či nie je možné aby obyvatelia, ktorí vyprodukujú viac odpadu ako je
priemer platili viac. Starosta aj D. Rusnačiková sa zhodli, že takáto možnosť nie je, pretože
obyvatelia platia poplatok na osobu nie na množstvo.
Z. Kučerová navrhla, aby ľudia boli viac informovaní ohľadom separovania a aby sa im riadne
vysvetlilo, že ak nebudú ozaj separovať poplatok bude každý rok stále vyšší. Tento návrh budú
preberať na nejakom ďalšom OZ.
Poslanci o predloženom návrhu VZN hlasovali a následne ho schválili 3/5 väčšinou.
Uznesenie č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
3/5 väčšinou prítomných poslancov Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Spišský Hrhov.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

K bodu 6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie, a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sp. Hrhov
Prítomným poslancom starosta prečítal návrh VZN č. 5/2018. Tento návrh podal riaditeľ ZŠ s
MŠ a riaditeľka ZUŠ. Poplatok za dieťa v MŠ do 3 rokov a nad 3 roky bol 4 €. Návrh bol zvýšiť
poplatok pre deti do 3 rokov na 20 € a pre deti nad 3 roky na 10 € z dôvodu, že MŠ navštevujú
deti z okolitých obcí a starostlivosť o deti do 3 rokov je väčšia.
Poslanci sa zhodli, že také navýšenie poplatkov je privysoké. Starosta nato povedal, že
v porovnaní s okolitými obcami máme aj po zvýšení najmenšie poplatky.
D. Bokšanský sa informoval, či rodičia detí vedia o zvýšení poplatku. Starosta poznamenal, že
návrh na zvýšenie podal riaditeľ školy na základe požiadaviek vybavenia škôlky od rodičov
a rodičia vedia, že sa bude zvyšovať, ale výšku zvýšenia poplatku schvaľuje OZ. Starosta ešte
dodal, že všetky peniaze, ktoré sa vyzbierajú idú priamo do školy.
M. Richtarčík ďalej povedal, že poplatok by až tak radikálne nezvyšoval a navrhol pre deti do 3
rokov 15 € a pre deti nad 3 roky 8 €. Následne na to starosta dal návrh na hlasovanie za zvýšenie
poplatkov pre deti do 3 rokov 15 € a pre deti nad 3 roky 8 € a prítomní poslanci s návrhom
súhlasili okrem D. Bokšanského, ktorý bol proti návrhu.

4

Ďalší návrh bol na zvýšenie poplatku, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ.
Návrh sa týkal individuálneho a skupinového štúdia so zvýšením o 1 € a tiež štúdia pre
dospelých so zvýšením o 3 €. Poslanci k tomuto návrhu nemali žiadne výhrady.
Na koniec dal starosta hlasovať o celom návrhu VZN. Prítomní poslanci s celým návrh súhlasili
okrem D. Bokšanského.
Uznesenie č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
3/5 väčšinou prítomných poslancov VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sp. Hrhov.
Hlasovanie: za:
6 (Bosák,Glevický,Kožuško,Kučerová,Richtarčík,Seman)
proti:
1 (Bokšanský)
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní:
0
Uznesenie bolo prijaté.
K dobu 7. Rozpočet na rok 2019, na roky 2020-2021, prerokovanie a schválenie
predložených návrhov
Tento bod programu sa týkal návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020-2021. Každý
z poslancov dostal návrhy vopred a starosta skonštatoval, že už sa vie do budúcna, že rozpočet sa
bude meniť kvôli podielovým daniam. Ďalej dodal, že rozpočet sa pripravoval podľa aktuálnych
informácií a skonštatoval, že rozpočet obce je vyrovnaný. Dôležitosť prikladal plánu investičnej
výstavby a rozpočet sa pripravoval na základe tohto plánu. Plán obsahuje všetky projekty, na
ktoré ma obec vlastné finančné zdroje alebo sú už odsúhlasené finančné zdroje a počíta sa, že
výzvy sa podajú už budúci rok. Starosta spomenul plánované akcie napr. spevnené plochy pri
futbalovom ihrisku, chodníky v obci, odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou, zberný
dvor, bytové domy, komunitné zariadenie pre seniorov v obci, ČOV, multifunkčné ihrisko,
cyklistický chodník – smer Domaňovce, rekonštrukciu kuchyne KD a rekonštrukciu amfiteátra.
D. Bokšanský navrhol čo sa týka cyklistického chodníka či nemôže ísť smerom na Levoču nie na
Domaňovce. Starosta vysvetlil prečo nie táto trasa. Ďalej ho informoval, že chodník bude dlhý
cca 1,5 km v smere na Domaňovce a povedie po obecnej komunikácii. Zámer je naplánovaný
niekedy na budúci rok na jar.
Starosta poslancom oznámil, že pravdepodobne v januári budú schvaľovať zmenu rozpočtu aj
z dôvodu zmeny podielových daní a vtedy sa bude pracovať s reálnejšími číslami.
D. Rusnáčiková spracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce, ktorý odporúčala prijať.
Na koniec starosta prečítal návrhy uznesení a poslanci jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
vyrovnaný rozpočet obce Spišský Hrhov na rok 2019 vo výške 2.630.200,00 € bez pripomienok.
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

Uznesenie č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
berie na vedomie
 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu,
 návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

Uznesenie č. 72/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
ukladá
starostovi obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok 2019 na rozpočtové organizácie vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

K Bodu 8. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok
Starosta spomenul, že bola podpísaná nájomná zmluva na pozemok kvôli výhľadni, pretože
musela byt k nej zabezpečená prístupová cesta. Z tohto dôvodu bola podpísaná zmluva na
prenájom za 100 € ročne. V dodatku č. 2 je uvedená zmena v cene nájmu na 150 € ročne.
Poslanci k tomu nemali žiadne pripomienky a všetci súhlasili so schválením dodatku.
Uznesenie č. 73/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok uzatvorenej dňa 19.6.2017 medzi prenajímateľom
Jozefom Soľanom, bytom Nová 152/30, Spišský Hrhov a nájomcom Obec Spišský Hrhov.
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Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

K bodu 9. Vyradenie majetku – ZŠ s MŠ Sp. Hrhov
Poslanci sa so starostom zaoberali návrhom na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku
školy. Na vyraďovaní majetku sa podieľala inventarizačná a vyraďovacia komisia, ktorej členom
je poslanec J. Seman.
Starosta vyzval Z. Kučerovú, aby prítomným poslancom prečítala sumárny prehľad vyradeného
majetku a poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Základnej školy s materskou školou,
Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

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

K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sp. Hrhov
Prítomná kontrolórka D. Rusnáčiková predložila plán kontrolnej činnosti na rok 2019. Plán
obsahuje plánované úlohy jej činnosti a tie poslancom prečítala a riadne vysvetlila. Nato sa
starosta opýtal poslancov, či majú nejaké pripomienky a či chcú do plánu niečo doplniť. Poslanci
nemali žiadne pripomienky a tak ich starosta vyzval hlasovať za plán kontrolnej činnosti tak, ako
bol navrhnutý. Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 75/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Hrhov na rozpočtové obdobie –
rok 2019.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasovali:

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

neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

0

K bodu 11. Rôzne
V bode rôzne starosta poslancom predložil plán zasadnutí OZ na rok 2019. Oznámil, že sa bude
snažiť, aby termíny zasadnutí OZ boli dodržané a pokiaľ nastane neočakávaná situácia bude
zvolané zasadnutie OZ alebo sa zmení termín zasadnutia.
K bodu 12, Diskusia
V rámci diskusie sa poslanec D. Bokšanský informoval, či na Pisarovskej ulici bude osadené
dopravné značenie, keďže sú už tam pripravené stĺpiky. Starosta to potvrdil a dodal, že dopravné
značenie je vyhotovené na základe schváleného projektu dopravným inšpektorátom a tiež OZ.
Na koniec sa poslanec J. Kožuško informoval, či nie je možné pokračovať vo výstavbe chodníka
od školskej jedálne smerom k zastávke autobusov. Starosta oznámil, že máme rekonštrukciu
centrálnej zóny obce, do ktorej nemôžeme 5 rokov zasahovať a doba 5 rokov ešte neprešla. Nato
dodal, že po uplynutí doby sa chodník môžeme naprojektovať.
S týmto súvisela aj ďalšia otázka D. Bokšanského, ktorý chcel vedieť či nie je možné vybudovať
chodník okolo hlavnej cesty 18 smerom ku Pisarovskej ulici. M. Glevický povedal, že cestu
spravuje Slovenská správa ciest a je tam ochranné pásmo, v ktorom nepovolia výstavbu
chodníka. Starosta na koniec informoval, že o to sa už v minulosti pokúšali.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:55 h.
Zapísala: Ing. Erika Rímska
Spišský Hrhov 07. 01. 2019

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

Overovatelia:
Peter Bosák

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

Jozef Seman

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