Záp isnic a
zo 14. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 12.12.2016
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 Silviu Fí.íriovú a Máriu Slúkovú.

Schválenie programu 14. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia- určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
2/ Rozpočet príspevkovej organizácie SLUŽBY Šarovce na rok 2017 - návrh
3/ Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie obce Služby
Šarovce
4/ Rozpočet obce na rok 2017- návrh
5/ a) Viacročný rozpočet obce na rok 2018 a 2019-návrh
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Šarovce pre roky 2017- 2018 - 2019
6/ VZNč. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky- návrh
7/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce na roky 2016-2025, návrh
8/ Rámcová zmluva o spolupráci v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch-návrh
9/ Ponuka majetku obce- Zámer priameho predaja majetku obce ŠarovceVyhodnotenie ( Erika Virágová, Šarovce č. 450 )
1 O/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
11/ Reorganizácia TJ Klas Šarovce- činnosť v roku 2017
12/ Rôzne :
A) Kúpa nového osobného automobilu- obec Šarovce
B) Finančný príspevok obci Horná Mariková- výstavba nového dreveného
kostolíka ( pôvodný zhorel v auguste t. r. )
C) Informácia:
* 14. november 2016 sa uskutočnilo posedenie s jubilantmi
* 10. december 2016 vianočné trhy+ Mikuláš
* december 2016 návšteva osamelých občanov-krajšie Vianoce
Starostka obce po prečítaní programu zasadnutia OZ, požiadala poslancov o
doplnenie programu, a to o bod:
12/ D) Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe telekomunikačného stožiara- OTNS,
a. s., Bratislava ( zastúpená spoločnosťou SWAN)
13/ Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zdržal sa- O
za- 7
proti- O
hlasovanie poslancov:
Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenia sa plnia
priebežne, interpelácie poslancov - vybavené.

2/ Rozpočet príspevkovej organizácie SLUŽBY Šarovce na rok 2017 - návrh
Rozpočet príspevkovej organizácie Služby Šarovce predniesla vedúca organizácie
pani M. Čechvalová.
OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na
rok 2017
proti-O
zdržal sa-O
hlasovanie poslancov:
za-7
3/ Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce
So správou o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie obce
oboznámila poslancov vedúca organizácie pani M. Čechvalová.
OZ berie na vedomie Správu o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
obce Služby Šarovce za rok 2016
hlasovanie poslancov:
za-7
proti-O
zdržal sa-O
4/

Rozpočet obce na rok 2017 -návrh
S rozpočtom obce oboznámila prítomných účtovníčka obce pani H. Sádovská. V
rozpočte sa počíta s kúpou traktora, s rekonštrukciou suterénu v dome kultúry,
v materskej škole s namontovaním ľanovej pyramídy, v domoch smútku s kúpou
stohovateľných lavičiek, s kúpou osobného automobilu, ako aj s ostatnými
výdavkami zapracovanými v rozpočte na chod obce.
OZ schvaľuje rozpočet obce Šarovce na rok 2017
hlasovanie poslancov:
proti-O
za-7

zdržal sa-O

5/ a) Viacročný rozpočet obce na rok 2018 a 2019 - návrh
Aj s týmto rozpočtom oboznámila poslancov účtovníčka obce pani H. Sádovská.
Je to len informatívne, nakoľko sa nedá predpokladať aké výzvy v rokoch budú,
do ktorých sa obec zapojí, či bude treba riešiť nejaký havarijný stav. Základ je
daný a počas roka sa rozpočet dá upravovať zmenou.
OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2018 a 2019
hlasovanie poslancov:
za-7
proti-O
zdržal sa-O
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Šarovce pre roky 2017 -2018 -2019
Odborné stanovisko predniesla hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács.
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Šarovce na rok 2017,2018 a 2019
hlasovanie poslancov:
za-7
proti-O
zdržal sa-O
6/ VZN č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky- návrh
S návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce Šarovce o používaní zábavnej
pyrotechniky oboznámila poslancov starostka obce. Nakoľko sú z obce ohlasy
ohľadne používania zábavnej pyrotechniky, hlavne od starších ľudí, je potrebné
presne zadefinovať jej používanie.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2016 o používaní
zábavnej pyrotechniky, podľa predloženého návrhu
hlasovanie poslancov:
proti-O
za- 7
zdržal sa-O

7/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce na roky 2016-2025, návrh
S obsahom KPSS oboznámila prítomných starostka obce. Komunitný plán obce
Šarovce je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje rozvoj sociálnych
služieb obce, prioritné oblasti, spôsob realizácie, personálne a finančné
zabezpečenie. Je to otvorený dokument, zameraný na oblasť sociálnych služieb,
ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný podľa potreby obecným
zastupiteľstvom na jeho zasadnutiach.
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce na roky 2016 2025, podľa predloženého návrhu
hlasovanie poslancov:
za- 7
proti- O
zdržal sa- O
8/ Rámcová zmluva o spolupráci v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
- návrh
Starostka obce informovala poslancov, že nakoľko Zákon o odpadoch ukladá obci,
zabezpečiť verejnoprospešné služby v duchu utvárania a chránenia zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, chránenia a zveľaďovania
životného prostredia obce v súvislosti so zabezpečením nakladania s drobným
odpadom, ktorý vznikol na území obce Šarovce, a za ktorý obec zodpovedá
v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona o odpadoch, a obec nemá priestor na
uskladnenie drobného stavebného odpadu, je potrebné hľadať možnosti.
Po vzájomnej komunikácii so starostom obce Tekovské Lužany, bol obci Šarovce
zaslaný návrh Rámcovej zmluvy o spolupráci. Nakoľko je to ešte v štádiu riešenia,
doporučujem odložiť uvedenú zmluvu na jej ďalšie prerokovanie.
OZ odkladá návrh Rámcovej zmluvy o spolupráci v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch na jeho ďalšie prerokovanie
zdržal sa- O
proti- O
za- 7
hlasovanie poslancov:
9/ Ponuka majetku obce - Zámer priameho predaja majetku obce Šarovce Vyhodnotenie ( Erika Virágová, Šarovce č. 450 )
Starostka obce oboznámila prítomných s uvedeným Zámerom priameho
predaja majetku obce. Jedná sa o odpredaj stavebných pozemkov, žiadateľke Erike
Virágovej, trvale bytom Šarovce č. 450, za účelom stavby rodinného domu.
OZ súhlasí s odpredajom stavebného pozemku v k. ú. Malé Šarovce, p. č. 1939
ostatná plocha o výmere 394 m2 a p. č. 1940 ostatná plocha o výmere 395 m2 , pre
kupujúcu Eriku Virágovú, rod. Virágovú, nar. 16.11.1985, bytom Šarovce č. 450,
za kúpnu cenu 1.049,37 EUR, za účelom stavby rodinného domu.
Obec Šarovce si vyhradzuje predkupné právo na predmet odpredaja v prípade
ďalšieho predaja alebo darovania uvedenej nehnuteľnosti.
hlasovanie poslancov:
proti- O
za- 7
zdržal sa- O
10/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti si predniesla hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana
Kovács.
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na I.
polrok 2017 a poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly
za- 7
hlasovanie poslancov:
zdržal sa- O
proti- O

11/ Reorganizácia TJ Klas Šarovce - činnosť v roku 2017
Starostka obce informovala poslancov, že predseda TJ Klas Šarovce p. Gabriel
Furi, ukončil svoje pôsobenie vo funkcii predsedu. Dala na zváženie poslancom čo
bude ďalej s futbalom v obci, ako bude pokračovať jeho činnosť,je potrebné zvoliť
nový výbor. Futbalový štadión je majetkom obce, bola by škoda keby začal chátrať.
OZ berie na vedomie informáciu o vzdaní sa p. Gabriela Fiíriho z funkcie predsedu
futbalového mužstva TJ Klas Šarovce
zdržal sa-O
proti-O
za-7
hlasovanie poslancov:
12/ Rôzne :
A) Kúpa nového osobného automobilu - obec Šarovce
Starostka obce informovala poslancov o kúpe nového osobného automobilu.
Kúpa sa uskutoční formou elektronického verejného trhoviska, cenovo to bude
výhodné - najnižšia vysúťažená cena. Značka bude KIA, nakoľko
s predchádzajúcim autom tejto značky je obec spokojná.
OZ schvaľuje kúpu osobného motorového vozidla pre obec Šarovce, spôsobom
elektronického trhoviska - elektronický kontraktačný systém
hlasovanie poslancov:
za-5
proti-O
zdržal sa-2
(K.Lôrinczová, Ľ. Balázs )

B) Finančný príspevok obci Horná Maríková - výstavba nového dreveného
kostolíka ( pôvodný zhorel v auguste t. r. )
Starostka obce informovala prítomných, že v auguste zhorel v našej družobnej
obci Horná Maríková drevený kostolík. Navrhla finančný príspevok za obec
v sume 1 OOO €, ako príspevok obce Šarovce na stavbu nového kostolíka. OZ
navrhlo prehodnotiť výšku príspevku na najbližšom zasadnutí.
OZ odkladá prehodnotenie finančného príspevku na výstavbu nového
dreveného kostolíka obci Horná Maríková do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
zdržal sa-O
proti - O
za-7
hlasovanie poslancov:
C) Informácia:
* 14. november 2016 sa uskutočnilo posedenie s jubilantmi
* 1 O. december 2016 vianočné trhy + Mikuláš
* december 2016 návšteva osamelých občanov-krajšie Vianoce
Starostka informovala poslancov o jednotlivých bodoch. Posedenie sa vydarilo,
všetci boli spokojní, na vianočných trhoch bolo o niečo menej predávajúcich,
ale na nálade všetkých, ktorí sa zúčastnili to zbadať nebolo, nálada bola
vianočná. Ešte je naplánovaná návšteva osamelo žijúcich občanov v obci,
a spríjemniť im tak vianočné chvíle.
D) Žiadosť o vyjadrenie k výstavbe telekomunikačného stožiara - OTNS,
a. s., Bratislava ( zastúpená spoločnosťou SWAN)
S obsahom žiadosti oboznámila prítomných starostka obce. Spoločnosť hľadá
vhodný pozemok na vybudovanie telekomunikačného stožiara.

al OZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti SWAN, a. s., v zastúpení
spoločnosťou OTNS, a. s., týkajúcu sa vyjadrenia k výstavbe
telekomunikačného stožiara - zlepšenie pokrytia mobilného a internetového
signálu v obci
bi OZ súhlasí s vybudovaním telekomunikačného stožiara na pozemku p. č.
1880, k. ú. Veľké Šarovce o rozlohe 7x7m
zdržal sa - O
za - 7
proti - O
hlasovanie poslancov:
13/ Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Starostka obce informovala prítomných, že zo zákona o miestnom poplatku môže
obec na svojom území ustanoviť poplatok za rozvoj všeobecne záväzným
nariadením. V rozprave sa poslanci dohodli, že obec poplatok za rozvoj nestanoví.
OZ nesúhlasí so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území obce Šarovce,
čo je v súlade so zákonom č. 447/2015
zdržal sa - O
proti - O
za - 7
hlasovanie poslancov:

Interpelácie:
M. Slúková - mládež často vidieť, ako sa potužuje pitím alkoholických
nápojov na verejnom priestranstve ( nedá sa tomu nejako zamedziť? )
starostka obce odpovedala, že asi nie, nakoľko sa jedná o mládež
problémovú, absentuje rodinné zázemie, obec spolupracuje s Obvodným
oddelením PZ Želiezovce - žiadala som častejšie policajné výjazdy

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok 2017
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie Správu o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie obce
Služby Šarovce za rok 2016
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo rozpočet obce Šarovce na rok 2017
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2018 a 2019
b/ vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Šarovce na rok 2017,2018 a 2019

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2016 o používaní
zábavnej pyrotechniky, podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce na roky 2016 - 2025, podľa
predloženého návrhu
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

odložilo návrh Rámcovej zmluvy o spolupráci v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch na jeho ďalšie prerokovanie
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

súhlasilo s odpredajom stavebného pozemku v k. ú. Malé Šarovce, p. č. 1939 ostatná
plocha o výmere 394 m2 a p. č. 1940 ostatná plocha o výmere 395 m2 , pre kupujúcu
Eriku Virágovú, rod. Virágovú, nar. 16.11.1985, bytom Šarovce č. 450, za kúpnu cenu
1.049,37 EUR, za účelom stavby rodinného domu.
Obec Šarovce si vyhradzuje predkupné právo na predmet odpredaja v prípade ďalšieho
predaja alebo darovania uvedenej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na I. polrok 2017
a poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie informáciu o vzdaní sa p. Gabriela Fí.íriho z funkcie predsedu
futbalového mužstva TJ Klas Šarovce
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo kúpu osobného motorového vozidla pre obec Šarovce, spôsobom
elektronického trhoviska - elektronický kontraktačný systém

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

odložilo prehodnotenie finančného príspevku na výstavbu nového dreveného kostolíka
obci Horná Mariková do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti SWAN, a. s., v zastúpení spoločnosťou OTNS,
a. s., týkajúcu sa vyjadrenia k výstavbe telekomunikačného stožiara - zlepšenie
pokrytia mobilného a internetového signálu v obci
b/ súhlasilo s vybudovaním telekomunikačného stožiara na pozemku p. č. 1880, k. ú.
Veľké Šarovce o rozlohe 7x7m
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

nesúhlasí so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území obce Šarovce, čo je
v súlade so zákonom č. 447/2015

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

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Silvia Fíiriová
Mária Slúková

Starostka obce: PaedDr. Katarína Tabačeková

Šarovce, dňa 14.12.2016
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