OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠAROVCE

Zápisnica
z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarovce konaného dňa 17.12.2019
v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny 7

Iný prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Starostka obce Magdaléna Jónášová otvorila 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala
všetkých poslancov a ostatných členov podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici. Predniesla
program dnešného obecného zastupiteľstva.

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
2/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 3/2019 na území obce Šarovce
3/ Návrh finančného rozpočtu na roky 2020-2021-2022 – obce, PO- Služby, RO- Základná škola –
Alapiskola és Óvoda
4/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2020-2121-2022
5/ Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly
6/ Informácia starostky obce o výsledku kontroly NKU a prebiehajúcom audite na obci
7/ Konsolidovaná výročná správa
8/ Návrh nájomnej zmluvy – o nájme poľnohospodárskych pozemkov (Poľnohospodárske družstvo,
Jur nad Hronom – Ing. Ladislav Kazlov st.)
9/ Žiadosť o prenájom obecných pozemkov (Ján Škamla)
10/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území obce Šarovce
11/ Žiadosť o zriadenie stávkového terminálu (Ing. Róbert Szabó)
12/ Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov (Zuzana Kúdelová)
13/ Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc (Helena Sarkὃziová, č.d. 58, Šarovce 935 52)
14/ Rôzne
15/ Diskusia
16/ Záver

Pani starostka predniesla program 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Šarovce
a dala hlasovať o programe.
Hlasovanie :
ZA:7 (poslanci: Bystránska, Lὃrinczová, Bakula, Bagócsiová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

PROTI:0

Uznesenie: č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo:
-

schválilo predložený program 6. riadneho zastupiteľstva
vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Pani starostka Magdaléna Jónášová určila za overovateľov zápisnice pani Helenu Bystrásnku a pána
Ing. Ondreja Bakulu . Za zapisovateľku určila JUDr. Margitu Bednárikovú.

2/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 3/2019 na území obce Šarovce
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach predniesla pani prednostka Alžbeta Boháčová.
(viď. priložený Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarovce č. 3/2019 o dani
z nehnuteľností). Pani starostka dala hlasovať.
Hlasovanie :
ZA:5 (poslanci: Bystránska, Bakula, Bagócsiová, Kajtárová, Fὓriová)
Birdáč)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

PROTI:2 (poslanci: Lὃrinczová,

Uznesenie č. 6/2/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2019 o dani z nehnuteľností
b) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o dani z nehnuteľností podľa
predloženého návrhu

3/ Návrh finančného rozpočtu na roky 2020-2021-2022 obce, PO – služby, RO- Základná škola –
Alapiskola és óvoda
Návrh finančného rozpočtu obce bol predložený jednotne každému poslancovi OZ. Bol zverejnený na
webovej stránke a úradnej tabuli obce a to 15 dní pred zasadnutím OZ. (viď. priložený návrh rozpočtu
obce na roky 2020,2021,2022). Poslanci prejednali príspevky dotácie miestnych organizácii kde
rozhodli pre dotáciu pre Maticu Slovenskú v sume 1000 euro, miestna organizácia Csemadok v sume
1000eur, Katolícka a reformovaná cirkev v sume 1000 euro, rybárom 1000euro, a poľovníci
1000euro. Taktiež sa predniesol návrh rozpočtu PO – Služby predniesla ho pani Čechvalová, a návrh
rozpočtu RO – Základná škola – Alapiskola és óvoda ( viď. priložená návrhy rozpočtov k zápisnici).
Pani starostka dala hlasovať.

Hlasovanie :
ZA:6 (poslanci: Bystránska, Bakula, Bagócsiová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:1 (poslankyňa Lὃrinczová,)

PROTI:0

Uznesenie č. 6/3/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok 2020
b) berie na vedomie návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou –
Alapiskola és Óvoda Šarovce na rok 2020

4/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2020-2021-2022
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na roky 2020- 2021-2022 predniesla
pani Mgr. Adriana Kovács . (viď. priložené k zápisnici). Pani starostka dala hlasovať.
Hlasovanie :
ZA:7 (poslanci: Bystránska, Bakula, Lὃrinczová, Bagócsiová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

PROTI:0

Uznesenie č. 6/4/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie odborné Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Šarovce
na rok 2020,2021,2022
b) schvaľuje finančný rozpočet obce Šarovce na rok 2020
c) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2021,2022

5/ Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly
Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly predniesla Mgr. Kovács hlavná kontrolórka
obce.( viď. priloženú správu k zápisnici). Pani starostka dala hlasovať.
Hlasovanie :
ZA:6 (poslanci: Bystránska, Bakula, Bagócsiová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:1 (poslankyňa Lὃrinczová,)
Uznesenie č. 6/5/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
b) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
c) schvaľuje navrhnuté opatrenia v termíne najneskôr do 31.01.2020

PROTI:0

6/ Informácia starostky obce o výsledku kontroly NKU a prebiehajúcom audite na obci
Pani starostka informovala poslancov OZ , že na obci prebehla kontrola NKÚ od augusta do novembra
2019, ohľadom ochrany osobných údajov zo strany obce ako povinnej osoby . Výstupy kontroly boli
prerokované ( kamerový systém). Na základe kontrolných zistení bola obec povinná prijať opatrenia
s termínom do 31.01.2020. Taktiež informovala poslancov OZ o prebehnutom audite účtovnej
závierky roku 2018.
Uznesenie č. 6/6/2019
Obecné zastupiteľstvo:
-

berie na vedomie informáciu starostky obce o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu

7/ Konsolidovaná výročná správa
JUDr. Margita Bednáriková predniesla konsolidovanú výročnú správu. Tiež informovala o vykonanom
audite a súlade konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2018.
(viď. priloženú konsolidovanú výročnú správu za rok 2018).
Hlasovanie:
ZA:6 (poslanci: Bystránska, Bakula, Bagócsiová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:1 (poslankyňa Lὃrinczová)

PROTI:0

Uznesenie č. 6/7/2019
Obecné zastupiteľstvo:
-

berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za
rok 2018

8/ Návrh nájomnej zmluvy – o nájme poľnohospodárskych pozemkov ( Poľnohospodárske
družstvo, Jur nad Hronom – Ing. Ladislav Kazlov st.)
JUDr. Margita Bednáriková predniesla žiadosť pána Ing. Ladislava Kazlova st. o žiadosť o prenájme
pozemkov, týkajúca sa poľnohospodárskych pozemkov parc. registra „C“ č. 1841 o výmere 44 718m2,
druh poozemku – orná pôda, parc. registra „C“ č. 1912 o výmere 282 252 m2 , druh pozemku – orná
pôda nachádzajúce sa v kat. úz. Veľké Šarovce a Malé Šarovce. Poslancom bol predložený aj návrh
zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Pani starostka Magdaléna Jónášová dala hlasovať.
Hlasovanie :
ZA:4 (poslanci: Lὃrinczová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
PROTI:0
HLASOVANIA:3 (poslankyňa Bystránska, Bakula, Bagócsiová )

ZDŽALI SA

Uznesenie: č. 6/8/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo návrh na zatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu Poľnohospodárske družstvo, Jur
nad Hronom, týkajúci sa prenájmu poľnohospodárskych pozemkov v katastri obce Šarovce
b) schválilo podľa čl. 4 ods. 2 NZ zo dňa 18.12.2009 uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom
poľnohospodárskych pozemkov, nájomcovi Poľnohospodárske družstvo Jur nad Hronom, zapísané na
LV č. 1, 47, 288, 299,679,a 680 v k.ú. Veľké Šarovce na LV č. 1 v k.ú. Malé Šarovce v celkovej výmere
45 7242m2

9/ Žiadosť o prenájom obecných pozemkov (Ján Škamla)
JUDr. Bednáriková predniesla žiadosť Jána Škamlu , bytom Šarovce 294, 935 52 týkajúcu sa žiadosti
o prenájom pozemkov poľnohospodárskych pozemkov: parc. registra „C“ č. 1841 o výmere
44 718m2, druh poozemku – orná pôda, parc. registra „C“ č. 1912 o výmere 282 252 m2 , druh
pozemku – orná pôda nachádzajúce sa v kat. úz. Veľké Šarovce a Malé Šarovce. (viď. priloženú
žiadosť k zápisnici).
Hlasovanie :
ZA:4 (poslanci: Lὃrinczová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová)
PROTI:0
HLASOVANIA:3 (poslankyňa Bystránska, Bakula, Bagócsiová )

ZDŽALI SA

Uznesenie č. 6/9/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo žiadosť Jána Škamlu, Šarovce č. 294, o prenájme obecných pozemkov
b) zamietlo žiadosť Jána Škamlu, Šarovce č. 294, o prenájme obecných pozemkov

10/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území obce Šarovce bol
z rokovania vypustený – poslanci OZ sa k tomuto bodu vrátia na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

11/ Žiadosť o zriadenie stávkového terminálu (Ing. Róbert Szabó)
Pani prednostka Alžbeta Boháčová predniesla žiadosť pána konatela RPS – INDUSTRIAL s.r.o., Šarovce
č. 108, 935 52 Šarovce IČO: 50897977 týkajúcu sa zriadenia stávkového terminálu. Žiada schválenie
poskytovanie služby priamo porovnateľné so službami napr. spoločnosti TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a.s. (Keno 10, Euromilióny a pod.). Pani starostka dala hlasovať.
Hlasovanie :
ZA:7 (poslanci: Lὃrinczová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová, Bystránska, Bakula, Bagócsiová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

PROTI:0

Uznesenie č. 6/11/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo podanú žiadosť konateľa Ing. Róberta Szaba RPS – INDUSTRIAL s.r.o., Šarovce č. 108
vo veci zriadenia stávkového terminálu
b) berie na vedomie podanú žiadosť konateľa Ing. Róberta Szaba RPS – INDUSTRIAL s.r.o. Šarovce č.
108 , poslanci OZ vydajú stanovisko na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

12/ Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov ( Zuzana Kúdelová)
Pani starostka Magdaléna Jónášová predniesla žiadosť o odkúpenie odkúpenie obecných pozemkov
pani Zuzany Kúdelovej bytom Čajkov 192, 935 24 Čajkov. Týka sa odkúpenie pozemkov v obci Šarovce
, katastrálne územie Veselá, zapísané na :
*LV 1, parcela registra C, parcelné číslo 25, orná pôda o výmere 538m2,
* LV1, parcela registra C, parcelné číslo 31, orná pôda o výmere 634m2,
* LV1, parcela registra C, parcelné číslo 46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4050m2
Pani Kúdelova má záujem kúpiť hore uvedenú ornú pôdu a zastavané plochy a nádvorie z dôvodu
ucelovania svojich pozemkov.

Uznesenie č. 6/12/2019
a) prerokovalo podanú žiadosť Zuzany Kúdelovej bytom Čajkov 192 vo veci odkúpenia
obecných pozemkov
b) ukladá obecnému úrodu zorganizovať a určiť termín pracovného stretnutia poslancov OZ
s potencionálnou kupujúcou pani Kúdelovou s miestnym zisťovaním polohy, a podmienok
jednotlivých pozemkov, ako predmetu prevodu zo strany obce

13/ Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc ( Helena Sarkὃziová, bytom č.d. 58, Šarovce 935 52)
Pani starostka Magdaléna Jónášová predniesla žiadosť ktorá bola zaevidovaná na obecnom úrade
dňa 28.08.2019 pod číslom spisu S2019/00287. Dôvodom žiadosti je žiadosť Obecnému
zastupiteľstvu o poskytnutie finančnej výpomoci v sume 500,00€ za účelom opravy strechy rodinného
domu sp.č. 58. Pani starostka informovala poslancov OZ, že ide o rodinu ktorá má málo finančných
prostriedkov a strecha je vo veľmi havarijnom stave. Pani starostka dala hlasovať.
Hlasovanie :
ZA:7 (poslanci: Lὃrinczová, Birdáč, Kajtárová, Fὓriová, Bystránska, Bakula, Bagócsiová)
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

PROTI:0

Uznesenie č. 6/13/2019
a) prerokovalo podanú žiadosť pani Heleny Sarkὃziovej, bytom č.d. 58 /Sarovce, týkajúcu sa
návratnej finančnej výpomoci
b) schválilo návratnú finančnú výpomoc Helene Sarkὃziovej, bytom Šarovce č.d. 58, za účelom
opravy strechy rodinného domu
14/ Rôzne
15/ Diskusia
16/ Záver

V Šarovciach 17.12.2019

Zapisovateľka
Overovatelia

JUDr. Margita Bednáriková
Helena Bystránská
Ing. Ondrej Bakula

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

Prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2019
Uznesenie: č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo:
-

schválilo predložený program 6. riadneho zastupiteľstva
vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Uznesenie č. 6/2/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2019 o dani z nehnuteľností
b) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o dani z nehnuteľností podľa
predloženého návrhu

Uznesenie č. 6/3/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok 2020
b) berie na vedomie návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou –
Alapiskola és Óvoda Šarovce na rok 2020

Uznesenie č. 6/4/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie odborné Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Šarovce
na rok 2020,2021,2022
b) schvaľuje finančný rozpočet obce Šarovce na rok 2020
c) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2021,2022

Uznesenie č. 6/5/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
b) berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
c) schvaľuje navrhnuté opatrenia v termíne najneskôr do 31.01.2020

Uznesenie č. 6/6/2019
Obecné zastupiteľstvo:
-

berie na vedomie informáciu starostky obce o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu

Uznesenie č. 6/7/2019
Obecné zastupiteľstvo:
-

berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za
rok 2018

Uznesenie: č. 6/8/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo návrh na zatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu Poľnohospodárske družstvo,
Jur nad Hronom, týkajúci sa prenájmu poľnohospodárskych pozemkov v katastri obce
Šarovce
b) b) schválilo podľa čl. 4 ods. 2 NZ zo dňa 18.12.2009 uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na
prenájom poľnohospodárskych pozemkov, nájomcovi Poľnohospodárske družstvo Jur nad
Hronom, zapísané na LV č. 1, 47, 288, 299,679,a 680 v k.ú. Veľké Šarovce na LV č. 1 v k.ú.
Malé Šarovce v celkovej výmere 45 7242m2

Uznesenie č. 6/9/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo žiadosť Jána Škamlu, Šarovce č. 294, o prenájme obecných pozemkov
b) zamietlo žiadosť Jána Škamlu, Šarovce č. 294, o prenájme obecných pozemkov

Uznesenie č. 6/11/2019
Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo podanú žiadosť konateľa Ing. Róberta Szaba RPS – INDUSTRIAL s.r.o., Šarovce č. 108
vo veci zriadenia stávkového terminálu
b) berie na vedomie podanú žiadosť konateľa Ing. Róberta Szaba RPS – INDUSTRIAL s.r.o. Šarovce č.
108 , poslanci OZ vydajú stanovisko na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 6/12/2019

a) prerokovalo podanú žiadosť Zuzany Kúdelovej bytom Čajkov 192 vo veci odkúpenia
obecných pozemkov
b) ukladá obecnému úrodu zorganizovať a určiť termín pracovného stretnutia poslancov OZ
s potencionálnou kupujúcou pani Kúdelovou s miestnym zisťovaním polohy, a podmienok
jednotlivých pozemkov, ako predmetu prevodu zo strany obce

