OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠAROVCE

Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarovce konaného dňa 07.01.2019
v zasadačke obecného úradu

Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny 7

Iný prítomní:

podľa prezenčnej listiny 5

Starostka obce Magdaléna Jónášová, otvorila druhé obecné zastupiteľstvo privítala všetkých
poslancov a ostatných členov podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici. Predniesla program ktorý
dala schváliť poslancami OZ.
PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva – p. Silvia Fὓriová
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie SLUŽBY Šarovce na rok 2019,2020 a 2021
Prerokovanie žiadosti ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426
Návrh rozpočtu obce Šarovce na rok 2019,2020 a 2021
A) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce
B) Prerokovanie návrhu rozpočtu obce
Rozpočtové opatrenia – čerpanie rozpočtu obce rok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 – návrh
Rozsah oprávnenia starostky obce na úpravu rozpočtu obce v zmysle zákona č. 334/2007 §11
ods. 4 písm. b) – návrh
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce č. 2/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Delegovanie poslancov za členov Rady školy
Smernica o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a obecných slávnostiach –
návrh
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Diskusia
Záver

Hlasovanie poslancov:

ZA: 7

PROTI:0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. riadne zasadnutie OZ o 17:00 hod. otvorila Magdaléna Jónášová starostka obce.
Starostka obce privítala poslancov OZ a ostatných prítomných.

Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice nasledovných poslancov:
•
•

Pani Helenu Bystránsku
Pána Ondreja Bakuľu

Za zapisovateľku starostka obce určila JUDr. Margitu Bednárikovú.
OZ v súlade s ustanovení § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení predložený návrh programu
zasadnutia schválilo.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽALO SA : 0

Uznesenie č. 1/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program 2. zasadnutia OZ

K bodu 2 programu OZ:
Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva – p. Silvii Fὓriovej
Starostka obce Magdaléna Jónásová prečítala nahlas sľub: (viď. priložený k zápisnici)a pani Silvia
Fὓriová nahlas zložila pred všetkými poslancami OZ a ďalšími prítomnými sľub – S Ľ U B U J E M.
K bodu 3 programu OZ:
Kontrola plnenia uznesení
Starostka predniesla informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ. Informovala
prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva boli splnené.
K bodu 4 programu OZ:
Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce
Pani Mária Čechvalová – vedúca príspevkovej organizácie Služby Šarovce predniesla správu .
Poukázala v nej na príjmy a výdavky organizácie.
V príjmovej časti poukázala na splnenie všetkých plánovaných ukazovateľov.( Viď. priložená
správa) .
Vo výdavkovej časti poukazovala na prekročené čerpanie ktoré bolo ovplyvnené tým, že počas
roka sa priviezlo o cca 44 474kg. triedeného odpadu viac. (Vid. priložená správa.)
Poslanci sa oboznámi s predloženým materiálom. Starostka obce požiadala hlavnú kontrolórku
Mgr. Adrianu Kovács o predloženie návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽALO SA : 0

Uznesenie č. 2/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach berie na vedomie správu o výsledku hospodárenia príspevkové
organizácii Služby Šarovce

K bodu 5 programu OZ:
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok 2019,2020 a 2021
Vedúca príspevkovej organizácie Služby p. Čechvalová predniesla rozpočet na roky 2019,2020,2021
(viď. priložený k zápisnici).
Uznesenie č.2/5/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na
rok 2019,2020,2021
K bodu 6 programu OZ:
Prerokovanie žiadosti ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426 ( navýšenie rozpočtu na rok
2019- originálne kompetencie)
Starostka obce Magdaléna Jónášová vyzvala pani riaditeľku PaedDr. Zuzanu Líškovu predniesla
predloženú žiadosť ZŠ s MŠ – návrh na navýšenie rozpočtu na rok 2019. (vid. Žiadosť priloženú k
návrhu). Po prednese žiadosti sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli , že vo februári bude
zvolané mimoriadne zastupiteľstvo kde sa predložia výdavky školy za prvé dva mesiace, pani
kontrolórke vo forme výkazov. Ďalej poslanci OZ prerokovali 10% navýšenie rozpočtu originálnych
kompetencií na mesiac január, február 2019, stým že OZ opätovne prerokuje uvedenú žiadosť na
najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽALO SA : 0

Uznesenie: 2/6/2019
Obecné zastupiteľstvo a) berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426
b) schválilo 10% navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na mesiac
január, február 2019, stým že OZ opätovne prerokuje uvedenú žiadosť na najbližšom zasadnutí
K bodu 7 programu OZ:
Návrh rozpočtu obce Šarovce na rok 2019,2020 a2021
Starostka obce Šarovce požiadala Mgr. Adrianu Kovács aby oboznámila poslancov s návrhom
rozpočtu na roky 2019-2020-2021, ktorý bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce Šarovce od 28.12.2018 – 7.1.2019. Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový
na rok 2020 a 2021 bol tiež zostavený ako prebytkový. Rozpočtované sú výdavky nutné na
zabezpečenie chodu obce.
Rok 2019

2020

2021

Bežné príjmy – obce
Kapitálové príjmy
Príjmové FO
Príjmy celkom

Bežné výdavky – obce

1 127 200

1 126 161

1 125 348

68 025

0

0

278 432

100 000

100 000

1 473 657

1 226 161

1 226 161

584 975

504 255

476 990

BV vzdelávanie PK
Normatívne financovanie

331 238

331 238

331 238

29 638

29 638

29 638

BV originálne kompet.

191 000

191 000

191 000

Kapitálové výdavky

125 692

0

0

0

0

0

1 252 543

1 046 131

1 018 866

BV nenormatívne
Financovanie ŠR

Finančné výd. Operácie
Výdavky spolu

A) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce
Poslanci OZ boli oboznámení so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Šarovce k návrhu rozpočtu
obce na roky 2019-2020-2021.
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko v zmysle § 18 f. ods. 1 písm. c) zákona SNR 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a podrobne informovala o jeho obsahu. Hlavná kontrolórka odporučila OZ
zverejnený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2020 a2021 zobrať na
vedomie. Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács informovala OZ , že obec je povinná do programu
RISSAM nahrať návrh rozpočtu rozpísaný na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
rozpočtu a to:
Príjmy rozpočtu:

Výdavky rozpočtu:

100 daňové príjmy

600 bežné výdavky

200 nedaňové príjmy

700 kapitálové výdavky

300 granty a transfery
Ďalej informovala poslancov OZ, že podrobne nahratý rozpočet do RISSAM je obec povinná urobiť do
20. dní po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve v roku 2019, tak aby obec nebola v rozpočtovom
provizóriu.(viď. priložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce)

Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI:0

ZDRŽAL SA : 1 (Ing. Katarína Lὃrinczová)

Uznesenie 2/7/2019
Obecné zastupiteľstvo a) vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu
obce na roky 2019,2020,2021
b) schválilo rozpočet obce na rok 2019
c) vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2020 a 2021

K bodu 8 programu OZ:
Rozpočtové opatrenia – čerpanie rozpočtu obce rok 2018
Starostka obce požiadala JUDr. Margitu Bednárikovú, aby informovala prítomných o rozpočtových
opatreniach zo dňa 08.10.2018 , 21.11.2018 ,25.11.2018 ,27.12.2018 ,31.12.2018 obce:
Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú bežné výdavky obce na rok 2018 financované zvláštnych
finančných prostriedkov v súlade s ods.2 písme. a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesení Obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2/8/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce na rok 2018

K bodu 9 programu OZ:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 – návrh
Starostka obce Magdaléna Jónášová vyzvala kontrolórku obce Mgr. Adrianu Kovács aby predniesla
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019- návrh
V zmylse §18 f) ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p a zákona č.
361/2012 Z.z. súčasťou predloženého návrhu kontrolnej činnosti sú aj kontroly vykonané na základe
poverenia na výkon kontroly OZ:
1. Kontrola hospodárenia v školských zariadených financovaných z originálnych kompetencií
obce v roku 2018
2. Zúčtovanie poskytnutých dotácií príspevkov pre združenia, p.o., z rozpočtu obce v rámci
uzatvorených zmluvných vzťahov a v súlade s schváleným VZN o poskytnutých dotáciách
z rozpočtu obce v roku 2018 (viď. priložený plán kontrolnej činnosti HK )
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 2/9/2019
Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2019
b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
a poverilo hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly

K bodu 10 programu OZ:
Rozsah oprávnenia starostky obce na úpravu rozpočtu obce v zmysle zákona č. 334/2017 § 11 ods.
4 písm. b) – návrh
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács upozornila poslancov OZ , že je potrebné určiť rozsah
oprávnenia starostu obce na úpravu RO v zmysle zákona 334/2017 §11 ods.4 písm. b) nasledovne:
„na 3000€ / na 1 rozpočtové opatrenie“.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č.2/10/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. § 11
ods. 4 písmeno b) že starosta obce môže vykonávať zmeny rozpočtu rozsahu do 3 000€ na jedno
rozpočtové opatrenie
K bodu 11 Programu OZ:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce. 2/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh
Návrh dodatok čl 1 k VZN obce Šarovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady predniesla pani prednostka Alžbeta Boháčová. Poslanci OZ odsúhlasili
zmenu poplatkov podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. (FO) ktorí sú zapojení do
množstvového zberu je povinné zakúpenie žetónov pri počte členov domácnosti:
•
•

1 – 2 osoby minimálne 10 ks ročne /2,50€
Nad 2 osoby minimálne 16ks ročne /2,50€

Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI:0

ZDRŽALO SA:0

Uznesenie č.2/11 /2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č.
2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého
návrhu

K bodu 12 programu OZ:
Delegovanie poslancov za členov Rady školy
Starostka obce navrhla za členov Rady školy nasledujúcich poslancov OZ:
Rudolf Birdáč, Ondrej Bakuľa, Silvia Fὓriová, Ing. Katarína Lὃrinczová – navrhnutý poslanci súhlasili.
Hlasovanie:
ZA:7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 2/12/2019
Obecné zastupiteľstvo a) určilo v zmylse zákona 596/2003 Z.z. § 25 ods. 5,11 členov Rady školy
v Z8kladnej škole s materskou školu – Alapiskola és Óvoda v Šarovciach, a to v zložení 2 pedagogickí
zamestnanci, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí
nie sú zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
b) deleguje za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy nasledujúcich poslancov:
Rudolf Birdáč, Ing. Ondrej Bakula, Silvia Fὓriová, Mgr. Katarína Lὃrinczová

K bodu 13 programu OZ:
Smernica o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a obecných slávnostiach – návrh
Starostka pani Magdaléna Jónášová vyzvala prednostku pani Alžbetu Boháčovu aby podrobne
predniesla návrh smernice o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a obecných
slávnostiach (viď. priloženú smernicu).
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA :0

Uznesenie č. 2/13/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch
a obecných slávnostiach podľa predloženého návrhu

K bodu 14 programu OZ:
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o harmonograme zasadnutí
obecného zastupiteľstva na rok 2019 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustanovujúce zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo

06. december 2018
07. január 2019
11. apríl 2019
27. jún 2019
12. september 2019
12 december 2019

Uznesenie č. 2/14 /2019
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie harmonogram zasadnutí OZ

15. Žiadosť o poskytnutie prenájmu nebytového priestoru (Ildikó Horváthová)
Pani starostka prečítala žiadosť ktorá bola doručená Obci Šarovce :žiadosť o poskytnutie prenájmu
nebytového priestoru pani Ildikó Horváthovej. Pani Horváthová chce podnikať predajom školských,
hygienických, kozmetických tovarov. Poslanci OZ žiadosť zobrali na vedomie stým, aby obec vyzvala
pani Horváthovú aby si prezrela miestnosť ktorú chce do prenájmu a aby predložila podnikateľský
zámer.
Hlasovanie:
ZA:7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 2/15/2019
Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo žiadosť pani Ildikó Horváthovej
b) odporučilo starostke obce vyzvať pani Ildikó Horváthovú k ohliadke
miestnosti určenej na prenájom a doplniť žiadosť podnikateľským zámerom

16. Žiadosť TJ Klas Šarovce o navýšenie rozpočtu na rok 2019
Pred začatím diskusie sa poslancom OZ doručila žiadosť športového klubu TJ Klas Šarovce
o navýšenie rozpočtu na rok 2019. (viď. priloženú žiadosť). Poslanci OZ žiadosť zobrali na vedomie
stým , že pri mimoriadnom obecnom zastupiteľstve sa k prerokovaniu žiadosti vrátia.
Hlasovanie:
ZA:7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 2/16/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť TJ Klas Šarovce o navýšenie rozpočtu na rok 2019
s tým , že žiadosť prerokujú poslanci na najbližšom zasadnutí OZ
16. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce Magdaléna Jónášová, ktorá poďakovala
poslancom za účasť.

Zapísala:

Overovatelia:

JUDr. Margita Bednáriková

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

Helena Bystránska

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

Ondrej Bakuľa

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

