Zápisnic a
z 2 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15.12.2014

Prítomní:

1/

poslanci podľa prezenčnej listiny

7

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce PaedDr. Katarína Tabačeková privítala všetkých prítomných a otvorila
zasadnutie.
Za zapisovateľku určila Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice Eriku
Bagócsiovú a Silviu Fiíriovú.
Schválenie programu 2. zasadnutia OZ
•

Kontrola plnenie uznesení
21 Návrh rozpočtu obce Šarovce na rok 2015, 2016 a 2017
31 Návrh poslancov za členov Rady školy
41 Návrh VZN obce Šarovce č. 312014 o dani z nehnuteľnosti
51 Návrh VZN obce Šarovce č. 412014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier
v obci Šarovce
61 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
71 Rôzne
A/ Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy-Biocentrum, Želiezovce
BI Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy-Poľnohospodárske družstvo,
Jur nad Hronom
Cl Žiadosť o prenájom ornej pôdy-Ján Škamla, Šarovce č. 294
Dl Žiadosť o povolenie na uskutočnenie tanečnej zábavy
1/
ZO Csemadok Šarovce, ,, Štefanská zábava "
Norbert
Kóša-VINIAPI -, Šarovce č. 452, ,,Silvestrovská zábava"
21
hlasovanie poslancov:

za-7

proti-O

zdržal sa-O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetky uznesenia boli splnené.
21

Návrh rozpočtu obce Šarovce na rok 2015, 2016 a 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2015, ďalej na rok 2016 a 2017 predniesla ekonómka obce
p. Helena Sádovská.
OZ schválilo rozpočet obce na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
hlasovanie poslancov:
za-7
proti-O
zdržal sa-O
OZ vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2016 a 2017 podľa predloženého
návrhu.

3/

Návrh poslancov za členov Rady školy
V zmysle zákona 596/2003 Z. z.§ 25 ods. 4, OZ určilo 11 členov Rady školy v Základnej
škole s materskou školou-Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426 v zložení:
2 pedagogickí zamestnanci, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 4 zvolení
zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa.
Za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy OZ delegovalo nasledovných poslancov:
Mgr. Katarína Lôrinczová
hlasovanie poslancov: za- 6
zdržal sa- 1 / K. Lôrinczová
proti-O
Mária Slúková
zdržal sa-1 / M. Slúková
proti-O
hlasovanie poslancov: za- 6
Silvia Fiíriová
zdržal sa-1 / S. Fiíriová
proti-O
hlasovanie poslancov: za- 6
a Ladislav Nap
zdržal sa-1 / L. Nap
proti-O
hlasovanie poslancov: za- 6

4/

Návrh VZN obce Šarovce č. 3/2014 o dani z nehnuteľností
OZ schválilo VZN o dani z nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
zdržal sa-O
proti-O
hlasovanie poslancov: za-7

5/

Návrh VZN obce Šarovce č. 4/2014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier
v obci Šarovce
OZ schválilo VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v obci Šarovce podľa
predloženého návrhu.
zdržal sa-O
proti-O
hlasovanie poslancov: za-7

6/

Návrh - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ predniesla starostka obce. Odmena poslanca za
účasť na zasadnutí je vo výške 45,- €. V prípade, že z dôvodu nedostatočného počtu
poslancov nie je OZ uznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len do
výšky 20% z odmeny.
OZ schválilo Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Šarovciach
podľa predloženého návrhu.
zdržal sa-O
hlasovanie poslancov: za-7
proti-O

7/

Rôzne

Al Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy-Biocentrum, s.r.o., Želiezovce
Firma Biocentrum so sídlom v Želiezovciach, predložila žiadosť, týkajúcu sa prenájmu
poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Šarovce.
Starostka obce informovala poslancov, že podľa našich zistení, údaje pozemkov uvedené
v predloženej žiadosti nezodpovedajú skutočnosti.
Z uvedeného dôvodu, bude preto firme daná odpoveď zo strany obce Šarovce formou
oznámenia, ktorého obsahom bude do 15. januára 2015 predložiť presnú identifikáciu
parciel na prenájom pôdy zo strany žiadateľa.
OZ doporučilo starostke obce odpovedať žiadateľovi písomnou formou, podľa vyššie
uvedeného.

BI Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy - Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom
Nakoľko nájomcovi poľnohospodárskych pozemkov - Poľnohospodárskemu družstvu,
Jur nad Hronom -, skončila dňa 31.12.2014 doba nájmu, tento požiadal o obnovenie
nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie.
Starostka obce informovala poslancov, že okrem plnenia si platových povinností zo
strany nájomcu t.j. Poľnohospodárske družstvo Jur nad Hronom, tento poskytuje obci
rôzne benefity - či už formou sponzorstva rôznych podujatí organizovaných obcou, alebo
formou služieb obci - odhŕňanie snehu, zapožičanie mechanických strojov pri nakládke
tovaru v organizácii SLUŽBY Šarovce, atď.
OZ súhlasilo s obnovením nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie pre nájomcu:
Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom.
hlasovanie poslancov: za - 7
proti - O
zdržal sa - O

Cl Žiadosť o prenájom ornej pôdy - Ján Škamla, Šarovce č. 294
Žiadateľ Ján Škamla, bytom Šarovce č. 294, si dal žiadosť na prenájom
poľnohospodárskej pôdy. Nakoľko žiadosť bola neúplná, chýbala identifikácia parciel,
katastra, atď., OZ doporučilo starostke obce, odpovedať žiadateľovi písomnou formou,
kde sa žiadateľovi oznámi, že nakoľko žiadosť nie je úplná, je potrebné túto doplniť
o chýbajúce identifikujúce údaje konkrétnych pozemkov, o ktoré má žiadateľ záujem.

Dl Žiadosť o povolenie na uskutočnenie tanečnej zábavy
1/ ZO Csemadok Šarovce - uskutočnenie„ Štefanskej zábavy"
Miestna organizácia si dala žiadosť o uskutočnenie „Štefanskej zábavy", dňa
26.12.2014 v Dome kultúry v Šarovciach.
OZ súhlasilo s uskutočnením tanečnej zábavy v stanovený deň.
2/ Norbert Kóša - VINIAPI -, Šarovce č. 452 - uskutočnenie„Silvestrovskej zábavy"
Norbert Kóša, bytom Šarovce č. 452, požiadal o uskutočnenie „ Silvestrovskej
zábavy", dňa 31.12.2014 v Dome kultúry v Šarovciach.
OZ súhlasilo s uskutočnením tanečnej zábavy v stanovený deň.
O uskutočnení zábav, bude obec informovať Obvodné oddelenie policajného zboru
v Želiezovciach, ktoré požiada o spoluprácu, t. j. v deň uskutočnenia zábavy
o výjazdy a hliadky v obci Šarovce.

Interpelácie:
p. Ľudovít Balázs - v priestoroch zariadenie BAR-u, sa nachádzajú výherné hracie
automaty, tento navštevujú aj školopovinné deti, ktoré tu hrávajú karty, atď...
návrh:
ohlásiť Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice, oddelenie hygieny - na
kontrolu
urobiť opatrenia k zamedzeniu návštevy detí v danom zariadení - formou kontroly
p. Erika Bagócsiová - vynášanie smetí do areálu domu kultúry / pozrieť kameru /
- krádež kytice z hrobu v cintoríne Veľké Šarovce
/ poškodený Koloman Birdács, č. 55 /

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2015
b) berie na vedomie

viacročný rozpočet obce na rok 2016 a 2017
Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) u r č uj e v zmysle zákona 596/2003 Z. z. § 25 ods. 4, 11 členov Rady školy v Základnej škole
s materskou školou - Alapiskola és Óvoda v Šarovciach, a to v zložení:
2 pedagogickí zamestnanci, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 4 zvolení zástupcovia
rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
b) d e I e g uj e za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy Mgr. Katarínu Lórinczovú, Máriu
Slúkovú, Silviu Ffuiovú a Ladislava Napa.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
s chv a ľ uj e Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2014 o dani z nehnuteľnosti
podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
s ch v a ľ uj e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 4/2014 o zákaze
prevádzkovania hazardných hier v obci Šarovce podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
s chv a ľ u j e ;Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šarovce
podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) b e r i e n a v e d o m i e žiadosť firmy Biocentrum, s.r.o., Želiezovce, týkajúcu sa
prenájmu poľnohospodárskych pozemkov v katastri obce Šarovce, s tým, že žiadateľ do
15. januára 2015 predloží presnejšiu identifikáciu parciel, ktoré chce do prenájmu.

b) b e r ie n a
v e d om ie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu
Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom, týkajúcu sa prenájmu poľnohospodárskych
pozemkov v katastri obce Šarovce, s tým, že OZ sa k návrhu uzatvorenia nájomnej
zmluvy vyjadrí na najbližšom zasadnutí.
c) b e r i e n a v e dom i e žiadosť Jána Škamlu, bytom Šarovce č. 294, týkajúcu sa
prenájmu ornej pôdy, s tým, že nakoľko žiadosť nie je úplná, je potrebné túto doplniť do
15. januára 2015 o presnú identifikáciu parciel, o ktoré má žiadateľ záujem.
Uznese nie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) po voľ uje ZO Csemadok Šarovce, uskutočniť tanečnú zábavu „ Štefanská zábava",
v Dome kultúry v Šarovciach, dňa 26.12.2014.
b) po vo ľ uje Norbertovi Kóšovi - VINIAPI -, Šarovce č. 452 , uskutočniť tanečnú
zábavu„ Silvestrovská zábava", v Dome kultúry v Šarovciach, dňa 31.12.2014.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce PaedDr. Katarína
Tabačeková, ktorá poďakovala prítomným poslancom za účasť.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Erika Bagócsiová

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

Silvia Fiíriová

······.................•..........

Starostka obce: PaedDr. Katarína Tabačeková

Šarovce, dňa 16.12.2014

