Záp isnic a
z 12. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 06.06.2016
Prítomní:
1/

poslanci podľa prezenčnej listiny

7

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce PaedDr. Katarina Tabačeková privítala všetkých prítomných
a otvorila zasadnutie.
Za zapisovateľku určila Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice Silviu
Fííriovú a Ľudovíta Balázsa.

Schválenie programu 12. zasadnutia OZ
11 Otvorenie zasadnutia - kontrola plnenie uznesení
21 Záverečný účet obce Šarovce za rok 2015 - návrh
31 V ZN č. 212016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Šarovce- návrh
41 Plán hospodársko sociálneho rozvoja obce Šarovce na roky 2016- 2025
návrh
51 Cintorín Veľké a Malé Šarovce- zosúladenie povinností obce v zmysle
zákona č. 1311201O o pohrebníctv·e
61 Správa zo zasadnutia sociálnej komisie dňa 5.6.2016
71 Rôzne
Al Deň obce 25.6.2016 - príprava
BI Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce
Cl Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Starostka obce po prečítaní programu zasadnutia OZ, požiadala poslancov
o doplnenie programu, a to bod č. 7:
Dl Precenenie pozemkov podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991
El Presun finančných prostriedkov- z bežných do kapitálových výdavkov
FI Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
GI Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce - úväzok

hlasovanie poslancov:

za-7

proti-O

zdržal sa- O

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

21

Záverečný účet obce Šarovce za rok 2015 - návrh
Záverečný účet obce Šarovce predniesla ekonómka obce p. Helena Sádovská.
Informovala prítomných poslancov o celkovom hospodárení obce za rok 2015.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács, ich ďalej oboznámila so svojim
odborným stanoviskom k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.

OZ:
a) prerokovalo predložený Záverečný účet obce za rok 2015
b) vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za rok 2015
c) schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez
výhrad
zdržal sa- O
proti-O
za - 7
hlasovanie poslancov:
3/

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Šarovce - návrh
Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, bol vypracovaný návrh VZN o nakladaní s
odpadmi na území obce Šarovce, ktorý bližšie upravuje nakladanie s komunálnym
a drobným stavebným odpadom.
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce.
hlasovanie poslancov:
za- 7
proti- O
zdržal sa- O

4/

Plán hospodársko sociálneho rozvoja obce Šarovce na roky 2016 - 2025
- návrh
Na februárovom zasadnutí OZ starostka obce informovala poslancov, že obec nemá
vypracovaný aktuálny PHSR obce, a preto sa začalo s jeho prípravou. Ide o rozvoj
obce, vlastne o naprogramovanie vlastnej budúcnosti miestnou politikou rozvoja,
do ktorej je potrebné zapojiť obyvateľstvo prostredníctvom občianskych aktivít,
združení a podnikateľov, aby sa v danom dokumente premietli predstavy a potreby
tých, ktorí budú program realizovať, zhrnula jednou vetou starostka.
Nakoľko poslanci boli členmi riadiaceho tímu uvedeného programového
dokumentu, sú oboznámení s celým jeho procesom formovania a koncipovania, ako
aj so všetkými náležitosťami, ktoré predchádzali jeho schvaľovaniu.
OZ schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarovce na roky
2016 - 2025.
za-6
hlasovanie poslancov:
proti-O
zdržal sa- 1
(Mgr. K. Lorinczová)

5/

Cintorín Veľké a Malé Šarovce - zosúladenie povinností obce v zmysle
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve
Starostka obce informovala poslancov, že do domácností v obci, sa bude postupne
doručovať výmer za hrobové miesto. Nie každý občan si túto povinnosť voči obci
plnil, t. z. nebol správny poplatok za hrobové miesto platený. Keďže výmer
obsahuje aj číslo hrobového miesta, je potrebné zo strany obce splniť túto úlohu a
číslovanie označiť, nakoľko pôvodné už nie je vôbec vidieť, alebo nie je
vyznačené. Po niekoľkých návrhoch, sa poslanci dohodli na označení hrobov.
OZ na základe zosúladenia povinností obce v zmysle zákona č. 131/201 O o
pohrebníctve schválilo označenie hrobových miest lepenými štítkami s číslicami
za- 7
proti- O
hlasovanie poslancov:
zdržal sa- O

Starostka obce ďalej informovala prítomných poslancov, že v Dome smútku vo
Veľkých Šarovciach prišlo k renovácii pietnej miestnosti - je tam už nový
chladiaci katafalk, a tiež tapeta na zadnej stene.
Na základe občanov apelujúcich, že plot v cintoríne v Malých Šarovciach
potrebuje rekonštrukciu, a tiež obhliadky starostky obce na mieste, poslanci mali
možnosť z 8 výtlačkov s vyobrazením plotu okolo cintorína, rozhodnúť sa pre
jeden. Zvažovali medzi betónovým alebo železným plotom. Na základe ponuky
sa nakoniec zhodli, že plot bude železný a dizajnovo odsúhlasili výtlačok č. 6.
Starostka obce konštatovala, že obec pristúpi v krátkom čase k rekonštrukcii
plotu.
6/

Správa zo zasadnutia sociálnej komisie dňa 5.6.2016
Správu zo zasadnutie Sociálnej komisie pri OZ Šarovce, predniesla predsedkyňa
komisie p. Silvia Furiová. Informovala prítomných o podaných žiadostiach a
schválených prípadne neschválených dotácií.
OZ vzalo na vedomie Správu zo zasadnutia sociálnej komisie zo dňa 05.06.2016,
týkajúcu sa žiadostí o poskytnutie sociálnej výpomoci

7/

Rôzne
Al Deň obce 25.6.2016 - príprava
Starostka obce oznámila poslancom, že dňa 25.6. sa uskutoční kultúrne podujatie
„Deň obce". Zamestnanci obce, už pristúpili k prípravám na tento deň. Taktiež
boli ohlásené miestne organizácie, ktoré budú spolupracovať pri príprave.
Nakoľko tento rok, je rokom strukovín, deti zo ZŠ pripravili svoje výtvarné diela,
ktoré budú vystavené v tento deň na futbalovom ihrisku a zároveň aj hodnotené.
Medailové miesta budú obcou odmenené. Občanov príde svojim vystúpením
zabaviť aj Ľubo Virág, známy z televíznej obrazovky. Program podujatia je pestrý
kultúra, atrakcie - maľovanie na tvár, nafukovací hrad, jazda v koči osedlanom
tátošmi, ..., samozrejme nebude chýbať ani bohaté občerstvenie, na svoje si prídu
deti, mládež aj dospelí.
BI Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce
Liga levických maďarských žien, nás oslovila so svojou žiadosťou o finančnú
podporu na záchranu pomníka, ktorý bol postavený v levickom cintoríne na
počesť zraneným vojakom v bitke pri Tekovských Lužanoch, ktorí neskôr zahynuli
v levickej nemocnici.
Keďže obec neposkytuje finančné prostriedky organizáciám mimo obce, starostka
navrhla poslancom riešiť danú žiadosť formou zbierky - po skončení zasadnutia
môžu prispieť danej organizácii určitým finančným obnosom.
Cl Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Obec bola oslovená organizáciami: SAROV ECKERE ROMA, v zastúpení Dášou
Horváthovou a KC PRIELOM, v zastúpení Martinom Horváthom, o možnosti
poskytnutia nebytových priestorov za účelom prípravy programu na kultúrne
podujatia a spoločenské stretnutia. Starostka obce informovala poslancov, že
nebytový priestor bol poskytnutý obom organizáciám, a to v nehnuteľnosti sp. č.
423 / bývalý klub mládeže /.

- -Dl Precenenie pozemkov podľa vyhlášky MF SR č. 46511991
Ekonómka obce p. Helena Sádovská, oboznámila poslancov, že podľa vyhlášky
Ministerstva financií SR č. 465/1991 o cenách stavieb, pozemkov a trvalých
porastov došlo k preceneniu pozemkov vo vlastníctve obce, tieto boli zapísané do
majetku obce a vzniknutý inventarizačný rozdiel bude finančne vykázaný v
účtovníctve v roku 2016.
OZ vzalo na vedomie oznámenie ekonómky obce, že bolo vykonané nové
precenenie pozemkov, podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991 o cenách stavieb,
pozemkov a trvalých porastov ( podklad pre precenenie tvoril aktuálny výpis z
katastra nehnuteľností k 31.12.2015 ), podľa uvedeného, boli pozemky zapísané
do majetku obce a inventarizačný rozdiel v sume 82.898,47 € bude finančne
vykázaný v účtovníctve v roku 2016 .
El Presun finančných prostriedkov - z bežných do kapitálových výdavkov
Na uvedený presun finančných prostriedkov dala návrh ekonómka obce. Kde z
rozpočtovaných bežných výdavkov na čističku odpadových vôd, bola suma
2.507,40 € presunutá do kapitálových výdavkov. Ide o sumu za dodané merné
zariadenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Šarovce, ktoré zostáva
majetkom obce a bude zaradené do odpisovaného majetku.
OZ vzalo na vedomie návrh ekonómky obce, aby z rozpočtovaných bežných
výdavkov na ČOV, bola suma 2.507,40 € presunutá do kapitálových výdavkov,
nakoľko dodané merné zariadenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Šarovce,
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Levice, zostáva majetkom
obce a bude zaradené do odpisovaného majetku.
FI Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Adriana Kovács, predniesla Plán kontrolnej
činnosti HK obce na II. polrok 2016, ktorý je zostavený v súlade s ustanovením
§ 18f odst. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. .
OZ a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2016
b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
II. polrok 2016 a poverilo hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly
proti - O
za - 7
zdržal sa - O
hlasovanie poslancov:
GI Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce - úväzok
Materiál k uvedenému bodu predniesla hlavná kontrolórka obce. Uviedla, že v
rokoch 2005 - 2012 bola funkcia HK určená pracovným úväzkom 0,2. Táto je
od roku 2015 vykonávaná so zníženým pracovným úväzkom 0,1. Nakoľko obec
má zriadenú rozpočtovú organizáciu na úseku vzdelávania: ZŠ s MŠ, zariadenie
školského stravovania, ŠKD, materskú školu s výdajňou ŠJ, príspevkovú
organizáciu Služby Šarovce, ďalej majetkový podiel v organizácii
Združenie obcí „Za čisté Dolné Pohronie", kontrolnú činnosť vykonáva HK v
súlade s ustanovením § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontrolnej činnosti
podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu
obce, HK taktiež spolupracuje v rámci výkonu svojej činnosti s orgánmi štátnej
správy, poskytuje súčinnosť pri kontrole subjektu z vonka. Z uvedených dôvodov
žiadam OZ zvýšiť rozsah výkonu funkcie HK na úväzok 0,2 s účinnosťou
od 01.07.2016.

OZ v súlade s uznesením§ 11 odsek 4 písmeno j) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení schválilo hlavnej kontrolórke obce úväzok 0,2 s účinnosťou
od 01.07.2016
hlasovanie poslancov: za - 7
proti-O
zdržal sa-O

Interpelácie: p. Fííriová
1/- občania sa pýtajú, čí MUDr. Orság už nebude v Šarovciach ordinovať? a ak
nie, tak či tu bude pôsobiť nový lekár
2/- Turičné slávnosti v dome kultúry / vzadu za pódiom a dolné miestnosti
neupratané, prečo?
3/- pozemok vedľa p. Soboňu a p. Horvátha Alexandra dať do poriadku, znova
zarastá, od p. Horvátha je urobený vývod s hadicou?, hrozba výskytu potkanov
odpoveď:
p. starostka
1/- nakoľko MUDr. Orság pôsobí v prenajatých priestoroch, a v súčasnosti nie
je finančne zdatný tento nájom platiť, hľadá si iný priestor a tiež rokuje s
majiteľom o výške nájomného
- otázka pôsobenia lekára v Šarovciach sa rieši už pomaly rok, je to zdÍhavý
proces, rieši sa to na kraji, ktorý podlieha pod ministerstvo zdravotníctva, v
štádiu rozpracovania je aj možnosť príchodu nového lekára, uvidíme
ako sa celý proces skončí
2/- keďže upratovačku domu kultúry máme dlhodobo PN, pracovníčka
poverená jej zastupovaním opomenula uvedené priestory upratať, zistilo sa to
ešte pred uskutočnením podujatia a tak došlo ihneď k náprave, ešte podotýkam
že dolné miestnosti sa už dlhšiu dobu nepoužívajú, je nutná ich rekonštrukcia,
ktorá sa uskutoční v čase, keď obec vyčlení potrebné finančné prostriedky
3/- priebežne sa pozemok čistí uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú zaradení na
aktivačné práce
UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo predložený Záverečný účet obce za rok 2015
b) vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za rok 2015
c) schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez
výhrad
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce,
podľa predloženého návrhu

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sarovce na roky 2016
- 2025 podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
na základe zosúladenia povinností obce v zmysle zákona č. 131/2010
o pohrebníctve schválilo označenie hrobových miest lepenými štítkami s číslicami
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie Správu zo zasadnutia sociálnej komisie zo dňa 05.06.2016,
týkajúcu sa žiadostí o poskytnutie sociálnej výpomoci
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie oznámenie ekonómky obce, že bolo vykonané nové precenenie
pozemkov, podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991 o cenách stavieb, pozemkov a trvalých
porastov ( podklad pre precenenie tvoril aktuálny výpis z katastra nehnuteľností k
31.12.2015 ), podľa uvedeného, boli pozemky zapísané do majetku obce a
inventarizačný rozdiel v sume 82.898,47 € bude finančne vykázaný v účtovníctve
v roku 2016
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie návrh ekonómky obce, aby z rozpočtovaných bežných výdavkov na
ČOV, bola suma 2.507,40 € presunutá do kapitálových výdavkov, nakoľko dodané
merné zariadenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Šarovce, Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s., Levice, zostáva majetkom obce a bude zaradené do
odpisovaného majetku
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2016
b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
a poverilo hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
v súlade s uznesením § 11 odsek 4 písmeno j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení schválilo hlavnej kontrolórke obce úväzok 0,2 s účinnosťou od 01.07.2016

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

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Ľudovít Balázs
Silvia Fiiriová

Starostka obce: PaedDr. Katarína Tabačeková

Šarovce, dňa 9.6.2016

