Záp isnic a
z 19. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 12.12.2017
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 Mgr. Katarínu Lôrinczovú a Ladislava Napa.
Schválenie programu 19. zasadnutia OZ

1/ Otvorenie zasadnutia-určenie zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení
2/ a) Rozpočet príspevkovej organizácie SLUŽBY Šarovce na rok 2018-návrh
b) Informatívna správa o priebežnom čerpaní príjmov a výdavkov príspevkovej
organizácie obce Služby Šarovce k 11.12.2017
3/ Prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za rok 2016
4/ Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a overenie súladu
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2016
5/ a) Rozpočet obce na rok 2018- návrh
b) Viacročný rozpočet obce na rok 2019-2020-návrh
c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Šarovce
pre roky 2018-2019 - 2020
6/ Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce č. 1/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí
a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce-návrh ( úprava
výšky dotácie )
7/ Projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Šarovce "
- podanie žiadosti a zabezpečenie spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov zo strany obce
8/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na I. polrok 2018-návrh
9/ Rôzne: A) Žiadosť- Ildikó Horváthová, Šarovce č. 494-doplnenie žiadosti
B) Žiadosť- Nadežda Kováčová, Šarovce č. 60-riešenie bytovej otázky
C) lnfo- činnosť praktického lekára pre dospelých, prevádzka Lekárne,
projekty: ich realizácia a pripravované, obecný úrad-prierez roka 2017
Starostka obce po prečítaní programu zasadnutia OZ, požiadala poslancov o doplnenie
programu, a to o bod:
1O/ Prehodnotenie predajnej ceny stavebného pozemku v obci Šarovce ( v súčasnosti je
cena 1,33 €/m2 )
11/ Žiadosť o dofinancovanie miezd - Základná škola s materskou školou, Alapiskola
és Óvoda
hlasovanie poslancov:

za-7

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.

21 a) Rozpočet príspevkovej organizácie SLUŽBY Šarovce na rok 2018-návrh
b) Informatívna správa o priebežnom čerpaní príjmov a výdavkov
príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce k 11.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 a Informatívnu správu o priebežnom čerpaní príjmov
a výdavkov, predniesla poslancom OZ vedúca príspevkovej organizácie pani Mária
Čechvalová.

a/ OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby
Šarovce na rok 2018
bi OZ berie na vedomie Informatívna správa o priebežnom čerpaní príjmov
a výdavkov príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce k 11.12.2017
hlasovanie poslancov:
za- 7
proti-O
zdržal sa-O
31 Prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za rok 2016
Ďalším bodom v programe bolo prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za
rok 2016. Prítomných oboznámila s výročnou správou hlavná kontrolórka obce
Mgr. Adriana Kovács.
a/ OZ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2016
bi OZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok
2016
za-7
hlasovanie poslancov:
zdržal sa-O
proti -O
41 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a overenie
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou
za rok 2016
Predmetnú správu predniesla účtovníčka obce JUDr. Margita Bednáriková.

OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou za rok 2016
hlasovanie poslancov:
proti- O
za-7
zdržal sa-O
Sl a) Rozpočet obce na rok 2018-návrh
b) Viacročný rozpočet obce na rok 2019-2020-návrh
c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Šarovce pre roky 2018-2019 - 2020
S rozpočtom obce na rok 2018 a na roky 2019 - 2020 oboznámila prítomných hlavná
kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács. Taktiež predniesla svoje stanovisko
k návrhu rozpočtu obce pre uvedené roky.

a/ OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2018
bi OZ berie na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2019 a 2020
cl OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce pre roky 2018 -2019 - 2020
za - 6
hlasovanie poslancov:
proti-O
zdržal sa- 1
( J. Bagócsi )
61 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce č. 1/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu
detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce návrh ( úprava výšky dotácie )

S návrhom Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce č. 1/2016,
týkajúceho sa dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa MŠ, ŠKD a zariadenia školského
stravovania oboznámila poslancov starostka obce. Po prepočítaní nákladov sa
dotácia pre rok 2018 na prevádzku a mzdy mierne navýšila oproti predchádzajúcemu
roku, z dôvodu, že táto nebola v roku 2017 prepočítaná aktuálnym koeficientom. Na
rok 2018 vychádza dotácia v sume 169.959 €.
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce
č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce
Šarovce, podľa predloženého návrhu
za- 6
proti- O
hlasovanie poslancov:
zdržal sa- 1
( J. Bagócsi )
7/ Projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci
Šarovce " - podanie žiadosti a zabezpečenie spolufinancovania projektu
z celkových oprávnených výdavkov zo strany obce
S obsahom projektu oboznámila poslancov starostka obce. Projekt rieši zateplenie
materskej školy, a je v súlade s Programom rozvoja obce, opatrenie 2.1.2 Zlepšenie
stavu obecných budov, konkrétne aktivita 2.1.2.6 Znižovanie energetickej náročnosti
obecných budov. Jednou z podmienkou podania žiadosti je spoluúčasť obce vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov. Získanie finančných prostriedkov formou
dotácie na uvedený projekt, ako aj jeho samotná realizácia, dáva predpoklad, že sa
znížia ročné náklady na energie v materskej škole a 5% spoluúčasť obec finančne
unesie.
OZ súhlasí s podaním žiadosti projektu„ Zníženie energetickej náročnosti budovy
Materskej školy v obci Šarovce ", a so spolufinancovaním projektu z celkových
oprávnených výdavkov zo strany obce
za- 6
zdržal sa- 1
proti- O
hlasovanie poslancov:
( J. Bagócsi )
8/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na I. polrok 2018 návrh
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács, predniesla poslancom Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarovce na I. polrok 2018.
a/ OZ prerokovalo predložený návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2018
bi OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
a poveruje hlavnú kontrolórku obce Šarovce na výkon kontroly
hlasovanie poslancov:
proti- O
zdržal sa- 1
za- 6
( J. Bagócsi )
9/ Rôzne
A) Žiadosť - Ildikó Horváthová, Šarovce č. 494 - doplnenie žiadosti
Správu podala starostka obce. Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí OZ, v
posudzovanej žiadosti o prenájom nebytových priestorov za účelom podnikania,
nebola špecifikovaná konkrétna činnosť, táto bola odložená s tým, že ak žiadateľka
doplní žiadosť o predmet podnikania, OZ opätovne žiadosť prehodnotí. Pani
Horváthová doručila doplnenie žiadosti o činnosť- maloobchod (predaj šk. potrieb,
drogéria, hračky, potraviny ) teda zmiešaný tovar. Poslanci po zvážení žiadosť
zamietli, z dôvodu nevyhovujúceho priestoru.

a/ OZ prerokovalo žiadosť Ildikó Horváthovej, bytom Šarovce č. 494, týkajúcu sa
prenájmu nebytových priestorov I sp. č. 127-1 miestnosť I, za účelom podnikania
- maloobchod ( zmiešaný tovar - školské potreby, drogéria, hračky, potraviny )
bi OZ zamieta žiadosť z dôvodu, že nebytové priestory, o ktoré má žiadateľka záujem
nevyhovujú predmetu podnikania
zdržal sa- 1
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:
( J. Bagócsi )
B) Žiadosť- Nadežda Kováčová, Šarovce č. 60 - riešenie bytovej otázky
Poslancov so žiadosťou oboznámila starostka obce. Obsahom žiadosti, je zrušenie
trvalého pobytu bývalému manželovi žiadateľky. Aj napriek tomu, že manželia
Nadežda a Zoltán Kováčoví sú rozvedení, bývalý manžel má naďalej prístup do
rodinného domu, v ktorom mali spoločné bývanie so žiadateľkou pred rozvodom.
pán Zoltán Kováč, po rozvode z domu odišiel, ale v súčasnosti doň opätovne
prichádza, a to bez upovedomenia Nadeždy Kováčovej, ktorá znáša všetky finančné
náklady ohľadne bývania. Z uvedeného dôvodu, žiada pani Kováčová o zrušenie
trvalého pobytu jej bývalému manželovi. Nakoľko rodinný dom je majetkom obce,
nie je možné zo strany pani Kováčovej, ktorá je v podnájme, zrušiť trvalý pobyt
bývalému manželovi.
a/ OZ prerokovalo žiadosť Nadeždy Kováčovej, bytom Šarovce č. 60, týkajúcu sa
bytovej otázky jej bývalého manžela Zoltána Kováča
bi OZ doporučuje starostke obce vzájomný pohovor všetkých dotknutých osôb, a nájsť
spoločne riešenie v oblasti bývania pána Zoltána Kováča
hlasovanie poslancov:
za-7
proti-O
zdržal sa - O
C) Info - činnosť praktického lekára pre dospelých, prevádzka Lekárne,
projekty: ich realizácia a pripravované, obecný úrad - prierez roka 2017
Starostka obce informovala poslancov o pôsobnosti praktického lekára v obci. Čas
ukáže, či bude mať dostatočnú klientelu - pacientov, na celodennú prevádzku, alebo
zostane aj naďalej fungovať v obmedzenom režime, t. j. 2 až 3x týždenne, ako doteraz.
Na jeho pôsobenie v obci, nadväzuje aj prevádzka lekárne, ktorej znovuotvorenie obec
tiež rieši. Ďalej starostka obce podala inforn1áciu o projektoch ktoré obec realizovala
v tomto roku: kamerový systém- rozšírenie a zelená kultúra v okolí zberného dvora v
Šarovciach. Projekty boli realizované s pomocou finančnej dotácie a spoluúčasti obce.
Spomenula projekty, ktoré by obec chcela realizovať v roku 2018: zateplenie materskej
školy, podpora predchádzania vzniku odpadov a recyklácia, v rámci podpory dopravy
posilniť priechody pre chodcov - solárne priechody, a tiež v oblasti odpadového
hospodárstva- budovanie zberného dvora vrátane obstarávania techniky na podporu
zberu triedenia a zhodnocovania odpadov. Prípadne uvidíme aké budú výzvy od štátu,
a všetko sa bude riešiť priebežne počas roka. Záverom všetkým poslancom poďakovala
za spoluprácu v roku 2017.
UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a/ vzalo na vedomie Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Služby Šarovce na rok
2018
bi vzalo na vedomie Informatívna správa o priebežnom čerpaní príjmov a výdavkov
príspevkovej organizácie obce Služby Šarovce k 11.12.2017

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2016
b/ vzalo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2016
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou za rok 2016
Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ schválilo rozpočet obce na rok 2018
b/ vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2019 a 2020
c/ vzalo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce pre roky 2018 - 2019 - 2020
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce č. 1/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu
detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce, podľa
predloženého návrhu
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

súhlasilo s podaním žiadosti projektu„ Zníženie energetickej náročnosti budovy
Materskej školy v obci Šarovce ", a so spolufinancovaním projektu z celkových
oprávnených výdavkov zo strany obce
Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ prerokovalo predložený návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2018
b/ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
a poverilo hlavnú kontrolórku obce Šarovce na výkon kontroly
Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ prerokovalo žiadosť Ildikó Horváthovej, bytom Šarovce č. 494, týkajúcu sa prenájmu
nebytových priestorov / sp. č. 127 - 1 miestnosť/, za účelom podnikania maloobchod ( zmiešaný tovar - školské potreby, drogéria, hračky, potraviny )
b/ zamieta žiadosť z dôvodu, že nebytové priestory, o ktoré má žiadateľka záujem
nevyhovujú predmetu podnikania

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo žiadosť Nadeždy Kováčovej, bytom Šarovce č. 60, týkajúcu sa bytovej
otázky jej bývalého manžela Zoltána Kováča
b) doporučuje starostke obce vzájomný pohovor všetkých dotknutých osôb, a nájsť
spoločne riešenie v oblasti bývania pána Zoltána Kováča
Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo predajnú cenu stavebného pozemku v intraviláne obce v zastavanom
území v sume 1,80 € za m2
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a/ prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou -Alapiskola és Óvoda,
Šarovce, vo veci dofinancovania miezd zamestnancov školy platených
z prenesených kompetencií za mesiac december 2017
bi súhlasilo s dofinancovaním miezd vo výške 14.500 €, podľa predloženej žiadosti

Nakoľko ďalšie otázky zo strany poslancov neboli, starostka obce PaedDr. Katarína
Tabačeková, poďakovala prítomným za účasť, zaželala všetkým pokojné vianočné
sviatky, úspešný štart do nového roka a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

. . . . ... .
i

Overovatelia:

Mgr. Katarína Lôrinczová

Ladislav Nap

Starostka obce: PaedDr. Katarína Tabačeková

Šarovce, dňa 14.12.2017

.

