Záp isnic a
z 15. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 10.04.2017
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny

4

Prehliadka suterénu v Dome kultúry Šarovce
Prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce v rekonštruovaných priestoroch
domu kultúry privítala starostka obce a povedala, že začíname zasadnutie inak ako je
pravidlom. Všetkých prítomným oboznámila s prácami, ktoré sa v dolných priestoroch
uskutočnili. Potom sa začala samotná prehliadka a po nej pokračovalo zasadnutie OZ.
1/

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce pokračovala otvorením zasadnutia. Za zapisovateľku určila Alžbetu
Boháčovú a za overovateľov zápisnice Eriku Bagócsiovú a Ľudovíta Balázsa.

Schválenie programu 15. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia-určenie zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení
2/ Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok2016
3/ Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly na úseku školstva
4/ Finančný príspevok obci Horná Maríková -výstavba nového dreveného
kostolíka/ pôvodný zhorel v auguste 2016 / - odložené zo zasadnutia OZ dňa
12 .12 .2016
5/ Rôzne-informácie o projektoch/ kamerový systém-prevencia kriminality,
zateplenie - materská škola, ochrana životného prostredia - výsadba drevín
v parku - dom kultúry, konané a pripravované aktivity realizované obcou:
usporiadanie ping - pongového turnaja, výstava v dedinskom múzeu - Čaro
výšivky, zájazd do Olomouca - výstava kvetov, renovácia kancelárie - OcÚ,
montáž futbalových bránok -centrálna zóna, problematika túlavých psov spolupráca s obcou Sikenica, vystúpenie tria La Gioia-poďakovanie učiteľom,
členom miestnych organizácií, označenie hrobových miest-štítky
Starostka obce po prečítaní programu zasadnutia OZ, požiadala poslancov
o doplnenie programu, a to bod:
6/ Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce-Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Žemliare-Rímskokatolícky kostol sv. Anjelov strážcov Šarovce

hlasovanie poslancov:

za-4

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.
2/

Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2016
Správu predniesla hlavná kontrolórka obce.
a/ OZ prerokovalo predloženú Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce
bi OZ schvaľuje predloženú Správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej
činnosti za rok2016 v súlade s ustanovením § 18f odsek 1 písmeno e) zákona
o obecnom zriadení

hlasovanie poslancov:

za-4

proti-O

zdržal sa-O

p. M Slúková
- medzi rodinnými domami sp. č. 67 a 65 je voľné priestranstvo, ktoré nie je
udržiavané, vzniká tam neporiadok a smeti
p. L. Nap
- občania si žiadajú vyhlasovať kosenie zelene v cintorínoch, z dôvodu
následnej úpravy hrobového miesta, nakoľko pri kosení trávy dochádza k jeho
znečisteniu
- v cintoríne v Malých Šarovciach vyčistiť priestor v okolí pletiva, ktoré je
hrdzavé, pouvažovať nad novým oplotením
starostka obce
- vznikajú voľné pracovné miesta v priemyselnom parku Géňa, zo strany
občanov sú dotazy na autobusové spoje smerujúce do priemyselného parku, jej
prioritou bude kontaktovať zástupcov autobusovej dopravy vo veci
zabezpečenia autobusovej linky týmto smerom
UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a/ prerokovalo predloženú Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
b/ schválilo predloženú Správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za
rok 2016 v súlade s ustanovením § 18f odsek 1 písmeno e) zákona o obecnom zriadení
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly na
úseku školstva
b/ vzalo na vedomie Dodatok č. 1 k Správe z vykonanej kontroly na úseku školstva
Uznesenie č. 3
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 )
Nakoľko ďalšie otázky zo strany poslancov neboli, starostka obce PaedDr. Katarína
Tabačeková, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Erika Bagócsiová
Ľudovít Balázs

Starostka obce: PaedDr. Katarina Tabačeková
Šarovce, dňa 13.04.2017
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