Záp isnic a
z 11. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 25.04.2016
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny

5

1/

Prehliadka ZŠ
Prítomných poslancov, riaditeľku základnej školy, zástupcov obce a hlavnú kontrolórku
obce v nových priestoroch základnej školy privítala starostka obce. Povedala, že
začíname zasadnutie inak ako je pravidlom. Riaditeľka ZŠ priblížila najprv slovne
všetkým spomínaným novovzniknuté, zrekonštruované a modernizované priestory ZŠ,
ktoré sa v rámci realizácie projektu uskutočnili. Potom sa začala samotná prehliadka
školy, ktorá skončila v školskej jedálni, kde pokračovalo zasadnutie OZ.
Poslanci poďakovali riaditeľke školy za oboznámenie sa s uskutočnenými zmenami, a
zaželali spokojnosť všetkým pedagógom pri vykonávaní ich práce, a tiež radosť žiakom
pri vzdelávaní.

2/

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce pokračovala otvorením zasadnutia. Za zapisovateľku určila Alžbetu
Boháčovú a za overovateľov zápisnice Eriku Bagócsiovú a Máriu Slúkovú.
Schválenie programu 11. zasadnutia OZ
1/ Prehliadka ZŠ - Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia základnej školy 2/ Otvorenie zasadnutia - kontrola plnenia uznesení
3/ Pomník padlým z I. sv. vojny Malé Šarovce - stavebné úpravy
4/ Cintorín Malé Šarovce - brána + plot
5/ Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 438/2015 Z. z. - návrh
6/ Rôzne:
A) Rímskokatolícka cirkev, Žemliare - žiadosť o dotáciu

hlasovanie poslancov:

za-5

proti-O

zdržal sa-O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetky uznesenia boli splnené, interpelácie
poslancov sa riešia priebežne.
3/

Pomník padlým z I. sv. vojny Malé Šarovce - stavebné úpravy
Starostka obce pripomenula poslancom, že už na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva sa spomínal v interpelácii Pomník padlým, nachádzajúci sa v Malých
Šarovciach, - oplotenie sa rozpadáva. Sú to už roky, čo je postavený a zub času zanechal
na ňom svoj rukopis. Je potrebná jeho rekonštrukcia. Stavebné úpravy sa budú týkať
oplotenia - bude nové železné, s malými múrikmi, a tiež výplne v okolí pomníka - vysype
sa drobným štrkom, nakoľko každoročná výsadba zelene sa neujala. Záverom tohto bodu
starostka konštatovala, že rekonštrukciu pomníka ocenia aj domáci obyvatelia a budú
dbať o jeho údržbu a čistotu.

4/

Cintorín Malé Šarovce - brána + plot
Ďalším bodom v programe bol cintorín v Malých Šarovciach. Interiér domu smútku
prešiel stavebnými úpravami. Opadané omietky, vzniknuté drobné praskliny - boli
odstránené menšími stavebnými úpravami. Miestnosť je vymaľovaná, uprataná.
Starostka ďalej informovala, že stavebné práce sú vykonávané na dohodu, ktorá je
uzatvorená s miestnym občanom - takže obec využíva služby domácich, poskytuje im
určitý druh zamestnania, a všetky pomocné práce, obec uskutočňuje za pomoci
uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačné práce pre obec - čiže svojpomocne.
Aj to je určitý druh finančnej pomoci pre obec, ktorá nemá peňazí navyše.
Ešte sa plánuje s rekonštrukciou vstupnej brány a plota. Do najbližšieho zasadnutia OZ
bude pripravených zopár pohľadov nového plota a poslanci rozhodnú, ktorý to bude.

5/

Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 438/2015 Z. z.
S obsahom uvedenej Smernice, oboznámila poslancov hlavná kontrolórka obce.
OZ schválilo Smernicu upravujúcu záväzné postupy pri uplatňovaní zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
hlasovanie poslancov: za- 5
proti- O
zdržal sa-O

6/

Rôzne
Al Rímskokatolícka cirkev, Žemliare - žiadosť o dotáciu
Uvedená žiadosť bola vrátená na minulom zasadnutí OZ žiadateľovi na
prepracovanie ( použiť náležité tlačivo ) a doplnenie ( špecifikovať účel ).
Poslanci sa oboznámili s prepracovanou žiadosťou.
OZ
schválilo Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Žemliare, Žiadosť o dotáciu z
rozpočtu obce v sume 500,- EUR, za účelom ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt ( kostol Sv. Anjelov strážcov Šarovce )
hlasovanie poslancov: za- 4 proti- 1 (Ľ. Balázs) zdržal sa- O
UZNESENIA
Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schválilo Smernicu upravujúcu záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č.438/2015 z. z.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Žemliare, Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
v sume 500,- EUR, za účelom ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
( kostol Sv. Anjelov strážcov Šarovce )

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

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

· ·········

Overovatelia:

Erika Bagócsiová

....

Mária Slúková

Starostka obce:

Šarovce, dňa 28.04.2016

PaedDr. Katarina Tabačeková

· ····

