Záp isnic a
z 9. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 15.12.2015

Prítomní:
1/

poslanci podľa prezenčnej listiny

6

Otvorenie zasadnutia - kontrola plnenia uznesení
Starostka obce privítala prítomných poslancov a otvorila zasadnutie. Za
zapisovateľku určila Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice
Eriku Bagócsiovú a Máriu Slúkovú.
Schválenie programu 9. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia -kontrola plnenia uznesení
2/ Projekt škola - Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ a MŠ Šarovce
/info: kolaudácia, kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR BA /
3/ Prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za rok 2014
4/ Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a overenie
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za
rok 2014
5/ a) Zmena rozpočtu obce na rok 2015
b) Návrh -Rozpočet obce na rok 2016a viacročný rozpočet obce na rok
2017 a 2018
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozppočtu obce
Šarovce pre roky 2016- 2017 -2018
6/ Návrh - VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
7 /Návrh -Rozpočet príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok 2016
8/ Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na I. polrok
2016
9/Rôzne:
A) Rekonštrukcia priestoru pre archív obce
B) Operačný program Ľudské zdroje
Národný projekt -Praxou k zamestnaniu, §54Národný projekt zamestnanosti, §52
aktivačná činnosť, §12aktivačná činnosť 32h, §51absolventská prax
C) Renovácia vianočného osvetlenia v obci
O) Voľby do NR -marec 2016
Starostka obce požiadala poslancov o doplnenie programu o bod 9/ E) Žiadosť o dotáciu -Reformovaná cirkev Šarovce
IO/Návrh -VZN č. 3/2015o určovaní súpisných čísiel v k. ú. obce Šarovce
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti - O
zdržal sa -O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 17.9.2015 a 3.12.2015. Uznesenia sa plnia
priebežne. Čo sa týka úveru vo výške 139.050,77 na projekt Rekonštrukcia, prístavba
a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce, starostka obce povedala, že tento sa zaplatí hneď,
akonáhle obec obdrží dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
2/

3/

Projekt škola - Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ a MŠ Šarovce
/ info: kolaudácia, kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR BA /
Starostka obce podala správu o projekte. Už sme v štádiu, kedy sa práce dokončujú.
Dňa 9.12.2015 bola kolaudácia, teraz sa ešte upratuje a pracuje sa na odstránení
menších nedostatkov. Taktiež sme mali kontrolu 10.12.2015 z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na uvedený projekt. Kontrolovali sa
písomnosti spojené s dotáciou a taktiež skutkový stav vykonaných stavebných prác v
základnej škole. Všetko bola v súlade so zmluvou a podmienkami poskytnej dotácie.
Prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za rok 2014
Správu predniesla prítmným poslancom účtovníčka obce Helena Sádovská.
a) OZ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2014
b) OZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok
2014
za-6
hlasovanie poslancov:
zdržal sa-O
proti -O

4/

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a overenie
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou
za rok 2014
S uvedenou správou nezávislého audítora oboznámila poslancov účtovníčka obce
Helena Sádovská.
OZ berie na vedomie Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou za rok 2014
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O

5/

a) Zmena rozpočtu obce na rok 2015
Z dôvodu nepredvídaných skutočností pri rekonštrukcii základnej školy, nastali
práce naviac, a tieto musí zafinancovať obec, nakoľko nie sú obsahom žiadosti o
poskytnutí dotácie MPaRV SR. Na základe uvedeného, musíme pristúpiť k úprave
rozpočtu obce k 30.11.2015, skonštatovala starostka obce.
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015 predniesla účtovníčka obce.
OZ berie na vedomie úpravu rozpočtu obce k 30.11.2015, na rok 2015 v
kapitálovej časti rozpočtu obce, v zmysle § 14 ods. 1, zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p., podľa
predloženého návrhu účtovníčky obce a to nasledovne:

schválený rozpočet na rok 2015
príjmy - granty zo ŠR 475.000,-€
výdavky
500.000,-€

úprava rozpočtu na rok 2015
príjmy - granty zo ŠR 341.834,21 €
výdavky
359.825,48 €

Dôvod úpravy rozpočtu obce:
na základe realizácie projektu " Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s
MŠ Šarovce ", a v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí NFP
č. Z22 l l O12081501 z prostriedkov štátneho rozpočtu
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O
b)

Návrh - Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 predniesla starostka obce spoločne s
účtovníčkou obce. Poslanci boli oboznámení s jednotlivými odsekmi či už na
strane bežných a kapitálových príjmov, alebo na strane bežných a kapitálových
výdavkov.
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2016
hlasovanie poslancov:
za- 6

proti-O

zdržal sa-O

Návrh - Viacročný rozpočet obce na rok 2017 a 2018
Postupne prešli na rozpočet obce na rok 2017 a 2018. Nie je to záväzné, je to
len predpoklad, ktorý v prípade potreby bude obec upravovať zmenou
rozpočtu.
c)

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozppočtu obce
Šarovce pre roky 2016 - 2017 -2018
Odborné stanovisko predniesla kontrolórka obce Mgr. Adriána Kovács.
Konštatovala, že viacročný rozpočet obce je spracovaný v súlade so
všeobecno-záväznými predpismi zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a tiež zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Na základe predneseného stanoviska HK
obce, sa OZ uznieslo na nasledovnom:
OZ

a) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2017 a 2018
b) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Šarovce na rok 2016, 2017, 2018
zdržal sa-O
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:
6/

Návrh - VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad
Starostka obce informovala poslancov, že od januára 2016 nadobudne
účinnosť nový zákon o odpadoch ( č. 79/2015 Z. z. ) spolu s vykonávacími
predpismi v odpadovom hospodárstve. Ide tu hlavne o miestny poplatok za
drobný stavebný odpad - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzicú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. V
návrhu VZN je stanovená sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 0,045 €
za kg bez obsahu škodlivín. Sadza zohľadňuje dopravu odpadu, manipuláciu s
ním, cenu za zneškodnenie a za uloženie na skládku. Sadzbu poplatku za

komunálny odpad pre občanov navrhujem nemeniť, čiže zachovať poplatok
ako doteraz.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2015 o
miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, podľa
predloženého návrhu
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O
7/

Návrh - Rozpočet príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok 2016
Rozpočet príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce na rok 2016,
predniesla vedúca organizácie Mária Čechvalová. Príjmy a výdavky sú
vyrovnané.
OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie SLUŽBY
Šarovce na rok 2016
zdržal sa-O
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:

8/

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na
I. polrok 2016
S návrhom plánu kontrolnej činnosti oboznámila poslancov hlavná kontrolórka
obce Mgr. Adriána Kovács.
a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2016
b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
I. polrok 2016 a poveruje hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly
za-6
hlasovanie poslancov:
proti - O
zdržal sa-O

OZ

9/

Rôzne:
A/ Rekonštrukcia priestoru pre archív obce
Starostka obce informovala poslancov, že v dolných priestoroch - v pivnici
obecného úradu, vznikne po rekonštrukcii archív. Celá rekonštrukcia bude cca
v hodnote 5.000 €, a sponzorsky to zaplatí firma Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava, ktorá má prenájom priestorov v budove OcÚ - telefónnu ústredňu.
B/ Operačný program Ľudské zdroje
Obec aj naďalej bude spolupracovať s ÚPSVaR Levice a Želiezovce v rámci
programu zamestnanosti, a bude využívať všetky dostupné nástroje na trhu
práce, ktoré dajú možnosť našim občanom zamestnať sa.
C) Renovácia vianočného osvetlenia v obci
D) Voľby do NR
Nakoľko niektoré časti vianočného osvetlenia už neboli funkčné, nespÍňali svoj
účel, obec pristúpila k renovácii osvetlenia, informovala starostka obce. Ďalej
oznámila prítomným, že v marci nás čakajú voľby do NR SR.
E) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Reformovaná kresťanská cirkev,
Šarovce
Za účelom prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt požiadal Cirkevný zbor
v Šarovciach, o dotáciu z rozpočtu obce na podujatie - Detská misia., ktoré sa
uskutoční koncom decembra 2015. Dotáciu žiada vo výške 450,- €.

OZ schvaľuje Reformovanej kresťanskej cirkvi, farnosť Šarovce, finančnú
dotáciu z rozpočtu obce v sume 450,- €, za účelom uskutočnenia podujatia
" Detská misia "
zdržal sa - O
proti - O
za - 6
hlasovanie poslancov:
10/

Návrh - VZN č. 3/2015 o určovaní súpisných čísiel v k. ú. obce Šarovce
S návrhom VZN oboznámila poslancov starostka obce.
OZ schvaľuje Všeobecne zavazné nariadenie obce Šarovce č. 3/2015
o určovaní súpisných čísiel v k. ú. obce Šarovce, podľa predloženého návrhu
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti - O
zdržal sa - O

Interpelácie:
p. Balázs Ľ. - sťažnosti od pracovníkov aktivačnej činnosti na správanie p.
Kardoša Róberta, ako koordinátora UoZ vykonávajúcich menšie obecné služby
pre obec
- sťažnosť na p. Jónáša Štefana, predáva alkohol mladistvým
p. starostka - vykoná pohovor s pracovníkom obce Róbertom Kardošom
- vykoná pohovor s pracovníčkou obce Magdalénou Jónášovou
/ manželkou Štefana Jónáša / v danej veci
p. Nap L. - ako bol bývalý Tabak / sušička, opäť je tam skládka odpadu
p. starostka - postupne obec v rámci aktivačnej činnosti tieto skládky likviduje
UZ NESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2014
b) vzalo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2014
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou za rok 2014
Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie úpravu rozpočtu obce k 30.11.2015, na rok 2015 v
kapitálovej časti rozpočtu obce, v zmysle§ 14 ods. 1, zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p., podľa
predloženého návrhu účtovníčky obce a to nasledovne:

schválený rozpočet na rok 2015

príjmy - granty zo ŠR 475.000,- €
výdavky
500.000,- €

úprava rozpočtu na rok 2015

príjmy - granty zo ŠR 341.834,21 €
výdavky
359.825,48 €

Dôvod úpravy rozpočtu obce:
na základe realizácie projektu " Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s
MŠ Šarovce ", a v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí NFP
č. Z2211012081501 z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo rozpočet obce na rok 2016
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2017 a 2018

b) vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Šarovce na rok 2016, 2017, 2018
Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, podľa
predloženého návrhu
Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie Návrh rozpočtu príspevkovej org anizácie SLUŽBY
Šarovce na rok 2016
Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej

kontrolórky obce na I. polrok 2016

b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na

1. polrok 2016 a poverilo hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly
Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Reformovanej kresťanskej cirkvi, farnosť Šarovce, finančnú dotáciu
z rozpočtu obce v sume 450,- €, za účelom uskutočnenia podujatia
" Detská misia "

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2015 o určovaní
súpisných čísiel v k. ú. obce Šarovce, podľa predloženého návrhu

Keďže ďalšie otázky zo strany poslancov neboli, starostka obce PaedDr. Katarína
Tabačeková, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Erika Bagócsiová

········

·

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

Mária Slúková

Starostka obce:

Šarovce, dňa 16.12.2015

PaedDr. Katarína Tabačeková

·············;···········;,·······

