Záp isnic a
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 19.06.2017
Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny

5

1/ Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala všetkých prítomných. Za zapisovatel'ku určila Alžbetu
Boháčovú, a za overovateľov zápisnice Eriku Bagócsiovú a Máriu Slúkovú.
Schválenie programu 17. zasadnutia OZ
1/
2/
3/

Otvorenie zasadnutia - určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet obce Šarovce za rok 2016 - návrh
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2016
4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného koontrolóra obce na II. polrok 2017
5/ Občianske združenie FK Šarovce - futbalový klub ( info )
6/ Energetický audit v Materskej škole Šarovce - podanie projektu
/ znižovanie energetickej náročnosti obecných budov/
7/ Nákup a osadenie dvoch meračov rýchlosti na ceste 1/76 v obci Šarovce v rámci " roka bezpečnosti v obci "
8/ Projekt zameraný na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - 5% spolufinancovanie žiadateľa
9/ Zriadenie keramickej - hrnčiarskej dielne, keltské pece
/ rozvoj tradičných remesiel/
1 O/ Úprava platu starostky obce - návrh
11/ Rôzne:
A) Žiadosť - Školská jedáleň Šarovce ako súčasť ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda,
Šarovce/ nákup konvektomatu/
B) Žiadosť - Občianske združenie FK Šarovce/ nenávratný finančný príspevok, za
účelom obnovenia existencie futbalu v Šarovciach
C) Žiadosť - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Šarovce
/ dotácia z rozpočtu obce/
D) Žiadosť - Hostinec u Demka, Šarovce, Stanislaw Demko
/ povolenie zábavy/
E) Info - oprava strechy na budove v objekte futbalového ihriska/ poistná udalosť;
odovzdanie dopravného ihriska v priestoroch materskej školy; zlepšenie stavu
obecných budov - Služby Šarovce, poskytnutie dotácie z Environmentálneho
fondu v rámci Programu obnovy dediny vo výške 5.000 € - projekt Zelená kultúra
okola zberného dvora; priemyselný park Géňa - autobusové spojenie; komunitné
centrum - kúrenie;
hlasovanie poslancov:

za - 5

proti-O

zdržal sa-O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z 15. a 16. zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Uznesenia boli splnené, interpelácie poslancov, boli
zodpovenané na zasadnutí OZ starostkou obce.
2/ Záverečný účet obce Šarovce za rok 2016 - návrh
Záverečný účet obce Šarovce za rok 2016 predniesla účtovníčka obce pani
Helena Sádovská. Obec hospodári s dobrými výsledkami. Vzniknutá rezerva sa použije
na kapitálové výdavky, navrhujem urobiť presun z rezervného fondu na kapitálové a
bežné výdavky.
1) prerokovalo predložený Záverečný účet obce za rok 2016
2) schvaľuje
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
b) prebytok rozpočtu v sume 193.059,30 EUR zistený podľa ustanovenia § 1O ods. 3
písm. a) a písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
tozpočtovom roku nasledovne:
* finančné operácie v sume 156 81O,77 EUR vysporiadať z prebytku finančných
prostriedkov bežného a kapitálového rozpočtu a zostatkovú sumu 36 248,53 EUR
zúčtovať do výsledku hospodárenia
* z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 329,25
EUR a z vratiek zdravotných poisťovní v sume 1 528,13
c) zúčtovať výsledok hospodárenia vo výške 33 391,15 EUR na tvorbu rezervného
fondu
d) presun rezervného fondu vo výške 33 391,15 EUR nasledovne:
* presun financií vo výške 25 OOO EUR na kapitálové výdavky
* presun financií vo výške 8 391,15 EUR na bežné výdavky
hlasovanie poslancov: za- 5
proti- O
zdržal sa-O
OZ

3/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2016
S obsahom odborného stanoviska HK obce k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2016 oboznámila poslancov hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana
Kovács.
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za rok 2016
hlasovanie poslancov: za- 5
proti- O
zdržal sa-O
4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného koontrolóra obce na II. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce predniesla Plán kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2017 - kontrola bude zameraná na plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2017
na miestnych daniach a poplatku, stav daňových pohľadávok, a na dodržiavanie
zmluvných podmienok pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce k 30.6.2017.
OZ a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2017

b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2017 a poveruje hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly
zdržal sa - O
hlasovanie poslancov:
za - 5
proti - O
5/ Občianske združenie FK Šarovce - futbalový klub ( info )
Informáciu o založení Občianskeho združenia FK Šarovce - futbalový klub, podal
predseda združenia Ing. Róbert Szabó. Nakoľko pôvodný futbalový klub TJ Klas Šarovce,má
voči futbalovému zväzu podlžnosti a pozastavenú činnosť na určité obdobie, pre futbal v
Šarovciach, sa javí ako jedna z možností založit nové vedenie, teda začať od začiatku,
naštartovať činnosť a pokračovať v práci okolo futbalu. Pokladníkom v združení je pán
poslanec Ladislav Nap.
OZ berie na vedomie informáciu o založení futbalového mužstva FK
Šarovce, občianske združenie, štatutárny zástupca: Ing. Róbert Szabó - predseda
zdržal sa - O
proti - O
hlasovanie poslancov:
za - 5
6/ Energetický audit v Materskej škole Šarovce - podanie projekt
/znižovanie energetickej náročnosti obecných budov/
Nakoľko obec ide podávať projekt na zateplenie materskej školy, a súčasťou
projektu je aj energetický audit, je potrebné ho dať vypracovať - informovala prítomných
starostka obce. Zároveň dodala, že je to v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce - aktivita: znižovanie energetickej náročnosti obecných budov.
OZ súhlasí s vypracovaním energetického auditu pre Materskú školu
Šarovce, ktorý je prílohou k podaniu projektu, a zároveň v súlade s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarovce (znižovanie
energetickej náročnosti obecných budov
)
zdržal sa - O
proti - O
hlasovanie poslancov:
za - 5
7/ Nákup a osadenie dvoch meračov rýchlosti na ceste 1/76 v obci Šarovce v rámci " roka bezpečnosti v obci "
Nakoľko cez našu obec vedie cestná komunikácia 1/76, je to zároveň hlavný
ťah na Štúrovo, v obci máme známu predajňu ovocia a zeleniny, premávka je hlavne v
letných mesiacoch dosť frekventovaná, bolo by dobré danú situáciu ošetriť a to, kúpou
dvoch meračov rýchlostí, ktoré by sa osadili: jeden na začiatok obce - pred zastávkou
Malé Šarovce (smer Želiezovce) a druhý na koniec obce (sv.Donát smer Levice)
informovala poslancov starostka obce. Tento rok je zároveň aj II rokom bezpečnosti v
obci Šarovce 11, takže to zapadá do koncepcie plnenia jednotlivých aktivít pre daný rok.
OZ súhlasí s nákupom a osadením dvoch meračov rýchlosti na ceste I/76, v
rámci bezpečnosti cestnej premávky, ako aj II roka bezpečnosti v obci
Šarovce 11, čo je v súlade s plnením hlavného cieľa Programu rozvoja obce
Šarovce 2016 - 2025
(špecifický cieľ: 2.1 regenerácia a rozvoj obce, opatrenie: 2.1.1 zlepšenie stavu a
rozširovanie technickej infraštruktúry obce, aktivita: 2.1. l . l merač rýchlosti
motorových vozidiel)
zdržal sa - O
proti - O
za - 5
hlasovanie poslancov:

8/ Projekt zameraný na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - 5% spolufinancovanie
žiadateľa
V mesiaci máj vyšla výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v
obciach s prítomnosťou MRK. Starostka obce poslancov informovala, že obec má záujem
zapojiť sa do projektu, nakoľko hliadky v obci sa nám osvedčili. Mali by byť dve etapy
podávania projektov. Tu prvú už nestihneme, ale v októbri má byt' druhá, tak do tej, ak sa nič
nezmení sa obec zapojí. Jednu z príloh tvorí aj uznesenie OZ o schválení 5% spolufinancovania
projektu z celkových oprávnených výdavkov.
OZ súhlasí
a) s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo vnútra
SR, ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje
kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1
prioritná os: 5
špecifický cieľ: 5.1.2
zameranie: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej
služby v obciach s prítomnosťou MRK
názov projektu: Majme v obci bezpečnosť a poriadok!
ciele projektu: sú v súlade s platným programom rozvoja obce 2016 - 2025
opatrenie: 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
aktivita: 2.2.1.5 Občianska hliadka
b) so zabezpečením 5% spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov
za-5
proti- O
zdržal sa-O
hlasovanie poslancov:
9/ Zriadenie keramickej - hrnčiarskej dielne, keltské pece
/ rozvoj tradičných remesiel /
Starostka obce oboznámila prítomných, že by rada obnovila tradíciu remesiel,
hlavne hrnčiarskej keramiky - nakoľko je to typické pre našu obec. Šarovce sú známe, ako
územie, kde sa uskutočnilo množstvo vykopávok a našlo sa tu veľa keramiky, čoho dôkazom sú
vystavené exponáty v neďalekom Tekovskom múzeu v Leviciach. Niektoré máme zapožičané aj
v našom dedinskom múzeu. Pokračovať v tomto hrnčiarskom remesle by mohla aj naša mládež v
základnej škole, v rámci krúžku tradičných remesiel, alebo formou letných táborov. Všetko je v
štádiu riešenia, hľadania možností a nápadov.
OZ berie na vedomie informáciu o zriadení keramickej dielne, čo je v
súlade s plnením hlavného cieľa Programu rozvoja obce Šarovce 2016 - 2025 ( špecifický cieľ:
1.1. rozvoj tradičnej výroby, opatrenie: 1.1.1 rozvoj tradičných remesiel aktivita: 1.1.1.1
zriadenie keramickej dielne vrátane obstarávania technického vybavenia )
hlasovanie poslancov:
za-5
proti-O
zdržal sa-O
10/ Úprava platu starostky obce - návrh
Dôvodovú správu na úpravu platu starostky, prerokovanie a stanovenie jeho výšky,
predniesol Ladislav Nap. Uviedol dôvody na zvýšenie percentuálnej výšky platu - dosiahnuté
úspechy pri rozvoji obce. Navrhol 10% navýšenie k základnému platu, doteraz mala starostka
20% k základu, takže po úprave je to základ + 30%. V číslach je to 2.348 €, s účinnosťou od
1.7.2017.

OZ na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platných
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 5/4/2015 zo dňa 24.3.2015 s
účinnosťou od 1.1.2015 bol plat starostky v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu
minimálneho platu o 20%
* plat starostu podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. je
k 12.6.2017 v sume 2.168 EUR
b) schvaľuje plat starostu obce vo výške 2.348 EUR, čo predstavuje 30% - tné zvýšenie
platu v zmysle § 4 ods. 2, s účinnosťou od 1.7.2017
( priemerná mzda x násobok / podľa počtu obyvateľov / x % navýšenie=plat
zaokrúhlený na celé Euro hore: 912€x1 ,98=1.806 €, 1.806 € x 30%=2.347,80
zaokrúhlene 2.348 € )
zdržal sa - O
proti - O
za - 5
hlasovanie poslancov:
11/ Rôzne
Óvoda,
A) Žiadosť - Školská jedáleň Šarovce ako súčasť ZŠ s MŠ - Alapiskola és
Šarovce / nákup konvektomatu /
Žiadosť základnej školy predniesla A. Boháčová. Vedúca školskej jedálne, v rámci zníženia
nákladov pri príprave jedál pre žiakov a vynovením školskej kuchyne, by rada zakúpila
konvektomat. Financovanie konvektomatu cca 4.900 €, si škola zaplatí z režijných poplatkov.
OZ a) prerokovalo žiadosť Školskej jedálne, Šarovce 424, ako súčasť
týkajúcu
sa
Základnej školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426,
pričom konvektomat
zakúpenia konvektomatu do školskej jedálne pri ZŠ Šarovce,
bude financovaný z režijných poplatkov
b) schvaľuje žiadosť vo veci nákupu konvektomatu do školskej
2017
jedálne s tým, že uvedené bude zapracované do rozpočtu obce na rok
zdržal sa - O
hlasovanie poslancov:
za - 5
proti - O
B) Žiadosť - Občianske združenie FK Šarovce
/ nenávratný finančný príspevok, za účelom obnovenia existencie futbalu v
Šarovciach /
Žiadosť si predniesol predseda združenia FK Šarovce Ing. Róbert Szabó. Už teraz má vzniknuté
výdavky. Jeho cieľom je obnoviť kultúrno-športovú činnosť v obci. Športový klub by mal cca 20
hráčov. Apeloval, že mesačný príspevok od obce 750 €, ktorý mal doterajší TJ Klas, nepostačuje
na pokrytie vynaložených výdavkov. To potvrdil aj súčasný pokladník L. Nap. Starostka obce
povedala, že v mesiaci september na zasadnutí OZ sa prehodnotí výška mesačného príspevku pre
futbalistov. Taktiež povedala, že je potrebné porozmýšľať nad úpravami či už v interiéry budovy,
alebo budovy ako takej. Výška žiadanej dotácie je 6.990 € teraz a na ďalší polrok žiadajú
6.000 €, čo je 1.000 € mesačne. Na rok 2018 žiadajú zapracovať navýšenie dotácie pre FK
Šarovce. Účtovníčka obce povedala, že rozpočtované na tento rok bolo len 8.000 €. Všetko sa
musí prehodnotiť, prípadne upraviť rozpočet pre športovcov - futbalistov. Treba pozrieť rozpočet,
ako stojíme, či sú rezervy a kde? ...
OZ a) prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre
žiadateľa FK Šarovce, o.z.
b) súhlasí s poskytnutím dotácie pre žiadateľa FK Šarovce, o. z.,
vo výške 6.990 Eur, za účelom realizácie projektu: obnova kultúrno - športovej činnosti v obci
pre dospelých a mládež ( založenie futbalového mužstva ) s tým, že zúčtovanie dotácie
žiadateľ odovzdá poskytovateľovi - obci Šarovce, ku dňu 31.1.2018

c) odkladá prehodnotenie mesačného príspevku pre FK Šarovce,
o.z., z rozpočtu obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v
mesiaci september
za - 5 proti - O
zdržal sa - O
hlasovanie poslancov:
C) Žiadosť - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Šarovce
/ dotácia z rozpočtu obce /
Starostka obce informovala poslancov, o žiadosti týkajúcej sa dotácie, za účelom
restaurátorských prác, čo sa týka oltárov v kostole a menších stavebných úprav. Výšku dotácie
žiada cirkev v sume 500,- €, naposledy dostala cirkev dotáciu v roku 2015.
OZ a) prerokovalo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre žiadateľa:
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Šarovce, za účelom
reštaurátorských prác v klasicistickom kostole reformovanej cirkvi v
Šarovciach - interiér kostola a menšie stavebné úpravy
b) schvaľuje poskytnutie dotácie v sume 500,- €, za účelom
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v
Klasicistickom kostole reformovanej cirkvi v Šarovciach
zdržal sa - O
hlasovanie poslancov:
za - 5 proti - O
D) Žiadosť - Hostinec u Demka, Šarovce, Stanislaw Demko / povolenie zábavy
S podanou žiadosťou poslancov oboznámila A. Boháčová. Nakoľko sa
blížia letné mesiace a prázdniny, pán Demko si dal žiadosť na uskutočnenie zábav
každú sobotu, so začiatkom o 19,00 hod. do 3,00 hod rána, v prevádzke Hostinec u
Demka. Nastala diskusia medzi poslancami, určite nie každú sobotu, je potrebné to
nejako vyšpecifikovať. Nakoniec došli k dohode.
OZ a) prerokovalo žiadosť Stanislawa Demka, bytom Šarovce č. 308,
vo veci povolenia usporiadať zábavy v zariadení Hostinec u Demka,
Šarovce č. 308
b) schvaľuje žiadateľovi Stanislawovi Demkovi, usporiadať
tanečné zábavy v letných mesiacoch - júl, august a september, po 18. dni
v mesiaci ( t. z. 1x mesačne ), od 19 hod. do 2 hod., v zariadení
Hostinec u Demka
c) berie na vedomie žiadosť Stanislawa Demka, týkajúcu sa
usporiadania tanečnej zábavy, v zariadení Hostinec u Demka, dňa 24.6.2017, od
19 hod. do 2 hod.
hlasovanie poslancov:
za - 5
proti - O
zdržal sa - O
E) lnfo - informovala starostka obce
* nahlásenie poistnej udalosti: strecha na budove v objekte futbalového ihriska
/ z dôvodu prívalových dažďov nastalo zatečenie /
* odovzdanie dopravného ihriska v priestoroch materskej školy: za prítomnosti
pozvaných hostí a samozrejme našich najmenších - škôlkárov, starostka obce
slávnostne odovzdala do úžívania nové dopravné ihrisko v materskej škole
* v rámci zlepšenia stavu obecných budov - zapracovať do rozpočtu opravu strechy na
budove Služby Šarovce
* v rámci Programu obnovy dediny, obec vypracovala projekt Zelená kultúra okolo
zberného dvora, bola úspešná a získala dotáciu na jeho realizáciu v hodnote 5.000 €
* priemyselný park Géňa: starostke obce sa po vzájomnej komunikácii s autobusovým
dopravcom, podarilo zabezpečiť autobusové spojenie do priemyselného parku Géňa
* v komunitnom centre - bolo opravené kúrenie

* obci sa podarilo uzatvoriť zmluvu s organizáciou Šťastný domov - Happy House,
Levice, ktorá sa zaoberá činnosťou - odchyt túlavých psov / je to útulok /
Diskusia
Starostka obce oznámila poslancom, že obec obdržala list, týkajúci sa zrušenia
drobných prevádzkární zriadených pri MNV Šarovce - tieto prevádzkarne už
neexistujú, sú nečinné teda mítve, ale stále sú evidované, je potrebné tieto zrušiť,
a následne poslať o tom doklad - uznesenie
OZ a) berie na vedomie Žiadosť o zrušení drobných prevádzkární
zriadených pri MNV Šarovce
b) zrušuje drobné prevádzkárne zriadené uznesením rady MNV č.
31/59 zapísané v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Nitra v
oddiele Pšn, vo vložke číslo 218/N ku dňu 20.06.2017 s tým, že všetky
záväzky a povinnosti prevezme Obec Šarovce

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
1) prerokovalo predložený Záverečný účet obce za rok 2016
2) schválilo
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
b) prebytok rozpočtu v sume 193.059,30 EUR zistený podľa ustanovenia § l O ods. 3
písm. a) a písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
tozpočtovom roku nasledovne:
* finančné operácie v sume 156 81O,77 EUR vysporiadať z prebytku finančných
prostriedkov bežného a kapitálového rozpočtu a zostatkovú sumu 36 248,53 EUR
zúčtovať do výsledku hospodárenia
* z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 329,25
EUR a z vratiek zdravotných poisťovní v sume 1 528,13
c) zúčtovať výsledok hospodárenia vo výške 33 391, 15 EUR na tvorbu rezervného
fondu
d) presun rezervného fondu vo výške 33 391,15 EUR nasledovne:
* presun financií vo výške 25 OOO EUR na kapitálové výdavky
* presun financií vo výške 8 391, 15 EUR na bežné výdavky

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

obce za rok 2016

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej

kontrolórky obce na II. polrok 2017
b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2017 a poveruje hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie informáciu o založení futbalového mužstva FK

Šarovce, občianske združenie, štatutárny zástupca: Ing. Róbert Szabó predseda
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
súhlasilo s vypracovaním energetického auditu pre Materskú školu

Šarovce, ktorý je prílohou k podaniu projektu, a zároveň v súlade s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarovce
znižovanie energetickej náročnosti obecných budov )

(

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
súhlasilo s nákupom a osadením dvoch meračov rýchlosti na ceste 1/76 v rámci

bezpečnosti cestnej premávky, ako aj II roka bezpečnosti v obci
Šarovce čo je v súlade s plnením hlavného cieľa Programu rozvoja obce Šarovce 2016
2025
( špecifický cieľ: 2.1 regenerácia a rozvoj obce, opatrenie: 2.1.1 zlepšenie stavu a
rozširovanie technickej infraštruktúry obce, aktivita: 2.1.1.1 merač rýchlosti motorových
vozidiel)
11,

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
súhlasilo
a) s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo
vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje
kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1
prioritná os: 5
špecifický cieľ: 5.1.2
zameranie: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
názov projektu: Majme v obci bezpečnosť a poriadok!
ciele projektu: sú v súlade s platným programom rozvoja obce 2016 2025, opatrenie: 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
aktivita: 2.2.1.5 Občianska hliadka
b) so zabezpečením 5% spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie informáciu o zriadení keramickej dielne, čo je v
súlade s plnením hlavného cieľa Programu rozvoja obce Šarovce 2016 - 2025 ( špecifický
cieľ: 1.1. rozvoj tradičnej výroby, opatrenie: 1.1.1 rozvoj tradičných remesiel aktivita:
1.1.1.1 zriadenie keramickej dielne vrátane obstarávania technického vybavenia)
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platných
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a) vzalo na vedomie, že na základe uznesenia č. 5/4/2015 zo dňa
24.3.2015 s účinnosťou od 1.1.2015 bol plat starostky v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu
minimálneho platu o 20%
* plat starostu podľa§ 3 ods. 1 a podľa§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. je
k 12.6.2017 v sume 2.168 EUR
b) schválilo plat starostu obce vo výške 2.348 EUR, čo predstavuje
30% - tné zvýšenie platu v zmysle§ 4 ods. 2, s účinnosťou od
1.7.2017
( priemerná mzda x násobok / podľa počtu obyvateľov / x % navýšenie=plat
zaokrúhlený na celé Euro hore: 912€xl ,98=1.806 €, 1.806 € x 30%=2.347,80
zaokrúhlene 2.348 € )
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo žiadosť Školskej jedálne, Šarovce 424, ako súčasť
Základnej školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce
426,týkajúcu sa zakúpenia konvektomatu do školskej jedálne pri ZŠ
Šarovce, pričom konvektomat bude financovaný z režijných poplatkov

b) schválilo žiadosť vo veci nákupu konvektomatu do školskej
jedálne s tým, že uvedené bude zapracované do rozpočtu obce na rok 2017
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre
žiadateľa FK Šarovce, o.z.
b) súhlasilo s poskytnutím dotácie pre žiadateľa FK Šarovce, o.z.,
vo výške 6.990 Eur, za účelom realizácie projektu: obnova kultúrno športovej činnosti v obci pre dospelých a mládež ( založenie
futbalového mužstva) s tým, že zúčtovanie dotácie žiadateľ
odovzdá poskytovateľovi - obci Šarovce, ku dňu 31.1.2018
c) odložilo prehodnotenie mesačného príspevku pre FK Šarovce,
o.z., z rozpočtu obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v mesiaci september
Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre žiadateľa:
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Šarovce, za účelom
reštaurátorských prác v klasicistickom kostole reformovanej cirkvi v
Šarovciach - interiér kostola a menšie stavebné úpravy
b) schválilo poskytnutie dotácie v sume 500,- €, za účelom
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v
Klasicistickom kostole reformovanej cirkvi v Šarovciach
Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo žiadosť Stanislawa Demka, bytom Šarovce č. 308,
vo veci povolenia usporiadať zábavy v zariadení Hostinec u Demka,
Šarovce č. 308
b) schválilo žiadateľovi Stanislawovi Demkovi, usporiadať
tanečné zábavy v letných mesiacoch - júl, august a september, po
I 8.dni v mesiaci ( t. z. lx mesačne), od 19 hod. do 2 hod., v zariadení
Hostinec u Demka
c) vzalo na vedomie žiadosť Stanislawa Demka, týkajúcu sa
usporiadania tanečnej zábavy, v zariadení Hostinec u Demka, dňa
24.6.2017, od 19 hod. do 2 hod.

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) vzalo na vedomie Žiadosť o zrušení drobných prevádzkární
zriadených pri MNV Šarovce
b) zrušilo drobné prevádzkárne zriadené uznesením rady MNV č.
31/59 zapísané v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Nitra v oddiele Pšn,
vo vložke číslo 218/N ku dňu 20.06.2017 s tým, že všetky záväzky a povinnosti
prevezme Obec 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:

PaedDr. Katarina Tabačeková

Šarovce, dňa 22.06.2017
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