Záp isnic a
zo 6. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 16.06.2015

Prítomní:

1/

poslanci podľa prezenčnej listiny

6

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala prítomných a otvorila zasadnutie. Za zapisovateľku určila
Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice Máriu Slúkovú a Ľudovíta Balázsa.
Schválenie programu 6. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia - kontrola plnenia uznesení
2/ Záverečný účet obce Šarovce za rok 2014
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Šarovce
4/ Zmena rozpočtu obce v zmysle zákona č. 334/2007 §11 ods.4 písm. b) vykonávanie zmien v rozpočte obce starostom
5/ Projekt škola - Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ a MŠ Šarovce ďalší postup realizácie projektu
6/ a) Dom smútku Veľké Šarovce - stavebné opravy / vnútorná omietka,
ozvučenie, katafalk /
b) Cintorín Veľké a Malé Šarovce - urnové miesta
7/ Rôzne:
A) Národný projekt Komunitné centrá - odstúpenie od realizácie projektu
8) lnfo: Zberný dvor - presťahovanie do novej haly, nový zákon o odpadoch;
Dedinské múzeum - maľovanie miestností, inštalácia prírodopisnej výstavy;
poistné udalosti - futbalový štadión, Služby; nehnuteľnosť p. č. 181/4, k. ú. Malé
Šarovce - zabezpečenie stavby; Biocentrum Želiezovce - odpoveď / prenájom
poľnohospodárskej pôdy /; tlač - maľované mapy ( región, info o Šarovciach );
máj/jún organizované výlety pre občanov - Tekovské múzeum v Leviciach,
Bazilika v Ostrihome;
Starostka obce požiadala poslanocov o doplnenie bodu 8 do programu:
8/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /rodinný dom/ patriacej obce - Karol a
Andrea Horváthoví. - Poslanci súhlasili.
hlasovanie poslancov:

za-6

proti-O

zdržal sa-O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenia sa plnia priebežne, interpelácie
poslancov vyriešené.

2/

Záverečný účet obce Šarovce za rok 2014
Záverečný účet obce predniesla účtovníčka obce pani H. Sádovská.
OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez
výhrad
zdržal sa-O
za-6
proti-O
hlasovanie poslancov:

3/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Šarovce
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k
záverečnému účtu obce Šarovce.
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za rok 2014
zdržal sa-O
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:

4/

Zmena rozpočtu obce v zmysle zákona č. 334/2007 §11 ods.4 písm. b) vykonávanie zmien v rozpočte obce starostom
Z dôvodu, že niekedy je potrebné urobiť zmenu rozpočtu nie vo veľkom rozsahu a
v krátkom časovom rozmedzí, zákon umožňuje starostovi vykonať zmenu rozpočtu
v rozsahu určenom zastupiteľstvom. S uvedeným oboznámila poslancov
účtovníčka obce, a navrhla rozsah do 10% nad rámec rozpočtu obce vo výdajových
položkách - podľa zákona.
OZ schvaľuje v zmysle zákona č. 334/2007 § 11 ods. 4 písm. b), ktorým bol
novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že starosta obce môže
vykonávať zmeny v rozsahu do 1 O % nad rámec rozpočtu vo výdajových
položkách
hlasovanie poslancov:
za-6
proti - O
zdržal sa-O

5/

6/

Projekt škola - Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ a MŠ Šarovce
ďalší postup realizácie projektu
Starostka obce informovala prítomných o priebehu realizácie rekonštrukcie
základnej školy. Dotácia oprávnených výdavkov, spoluúčasť obce, odovzdanie
staveniska by malo byť 24.6.2015, zahájenie stavby 29.6.2015 a stavba by mala byť
ukončená a skolaudovaná 30.11.2015. Stavebný dozor bude vykonávať pán
Alexander Ješko a podielať na rekonštrukcii sa budú aj naši občania.
a)

Dom smútku Veľké Šarovce - stavebné opravy/ vnútorná omietka,
ozvučenie, katafalk/
Starostka obce oboznámila poslancov, že nakoľko projekt, ktorého obsahom bola
kúpa katafalku, Ministerstvo financií SR neschválilo, katafalk obec zatiaľ kupovať
nebude. V dome smútku sa vykonajú len drobné stavebné opravy: maľovanie,
sádrovanie.

OZ schvaľuje drobnú opravu Domu smútku vo Veľkých Šarovciach /sádrovanie,
maľovanie/
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O
b) Cintorín Veľké a Malé Šarovce - urnové miesta
Ďalej starostka obce dala návrh poslancom, na zriadenie 4 urnových miest v oboch
cintorínoch. Doba doniesla aj takýto spôsob rozlúčky zo zosnulým - spopolnenie,
možnosť uložiť pozostatky zosnulého do umy.
OZ schvaľuje štyri urnové miesta v cintoríne vo Veľkých Šarovciach a štyri
urnové miesta v cintoríne v Malých Šarovciach
zdržal sa-O
proti - O
hlasovanie poslancov:
za-6
7/ Rôzne:
A) Národný projekt Komunitné centrá - odstúpenie od realizácie projektu
Starostka obce informovala poslancov, že obec odstúpila od podania
žiadosti uvedeného projektu, nakoľko projekt je podložený tvrdými
podmienkami čo sa týka pracovných pozícií, ktorých je v projekte 6.
Obsadenie pracovných pozícií
ide cestou výberového konania.
B) V zbernom dvore už fungujeme v novej hale. Začiatkom júla sme mali
kontrolu z recyklačného fondu. V budove sa urobili drobné opravy - šatne pre
ženy aj mužov, nový prívod vody, nakoľko sa do chodby dala kuchynská linka,
ešte sa plánuje kúpa vysokozdvižného vozíka - použitého v dobrom stave a
prijateľnú cenu.
V dedinskom múzeu sa vykonala deratizácia exponátov, vymaľovali sa
miestnosti a nainštalovali sa výstavné exponáty za pomoci Dr. Holbovej.
Poistné udalosti - dňa 20.5.2015 bola víchrica, ktorá mala za
následok poškodenie budovy futbalového štaadióna, a tiež budovy Služieb.
Obidve budovy vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok zatiekli.
Poistovni boli tieto dve škodové udalosti nahlásené.
Rozostavaná stavba oproti základnej škole - stretávajú sa tam deti a mládež,
budovy
nie je to oplotené, hrozí možnosť úrazu. Obec zistila, že majiteľom
náprave
je Slovenská sporiteľňa, starostka obce vyzvala majiteľa k okamžitej
- aspoň aby zabezpečili oplotenie, aby tam nebol voľný prístup.
Biocentrum, Želiezovce - starostka obce odpovedala na list, týkajúci sa
prenájmu poľnohospodárskej pôdy v katastri Šarovce.
Maľované mapy - zachytený je tam celý región, o okaždej obci, meste je tam
krátka informácia - prezentácia obce. V mesiaci júl by už mapy mali byť.
Výlety - plánuje sa Kremnica - mincovňa, Godollo -" Sissin zámok v
Maďarsku", Budapešť - vianočné trhy.
8/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti /rodinný dom/ patriacej obce - Karol
Andrea Horváthoví.
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Andrei a Karola Horváthových,
ktorá sa týkala kúpy nehnuteľnosti - rodinného domu, v ktorom sú v podnájme.

Nehnuteľnosť by chceli postupne splácať v určitých finančných čiastkach, mesačný
splátkový kalendár, nakoľko hotovosť nemajú. Obidvaja nie sú trvale zamestnaní. Nie
je tu predpoklad a teda ani záruka, že finančne to zo strany žiadateľov bude
zvládnuteľné.
OZ nesúhlasí s odpredajom nehnuteľnosti, ktorá je majetkom obce - rodinný dom sp. č.
337, p. č. 97 zastavané plochy a nádvoria a p. č. 98 zákrada, k. ú. Malé Šarovce, pre
Karola Horvátha, nar. 30.7.1974 s manželkou Andreou Horváthovou, nar. 22.5.1974,
obidvaja tr. bytom Šarovce č. 337
zdržal sa - O
proti - O
za - 6
hlasovanie poslancov:

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
rok 2014
Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo v zmysle zákona č. 334/2007 § 11 ods. 4 písm. b), ktorým bol
novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že starosta obce môže
vykonávať zmeny v rozsahu do 1O % nad rámec rozpočtu vo výdajových
položkách
Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a/ schválilo drobnú opravu Domu smútku vo Veľkých Šarovciach /sádrovanie,

maľovanie /

b/ schválilo štyri urnové miesta v cintoríne vo Veľkých Šarovciach a štyri urnové miesta

v cintoríne v Malých Šarovciach

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

nesúhlasilo s odpredajom nehnuteľnosti, ktorá je majetkom obce-rodinný dom sp.č.337
p. č. 97 zastavané plochy a nádvoria a p. č. 98 zákrada, k. ú. Malé Šarovce, pre
Karola Horvátha, nar. 30.7.1974 s manželkou Andreou Horváthovou, nar. 22.5.1974,
obidvaja tr. bytom Šarovce č. 337
Keďže ďalšie otázky zo strany poslancov neboli, starostka obce PaedDr. Katarína
Tabačeková, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Mária Slúková
Ľudovít Balázs

Starostka obce:

Šarovce, dňa 18.06.2015

PaedDr. Katarína Tabačeková
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