Záp isnic a
z 20. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 05.03.2018
Prítomní:
1/

2/

poslanci podľa prezenčnej listiny

5

Ohliadka priestorov zdravotného strediska - interiér
/ bývalá zubná ambulancia a ordinácia praktického lekára /
Poslanci sa stretli pred budovou bývalej zubnej ambulancie o 14 hodine.
Spoločne si prezreli interiér budovy, aby zistili skutkový stav prázdnych
priestorov, a mohli zvážiť, na aký účel bude budova využívaná, nakoľko je
majetkom obce. Po skončení ohliadky,sa všetci prítomní presunuli na obecný úrad
do zasadacej miestnosti a pokračovali v zasadnutí.
Starostka obce ešte raz privítala prítomných a otvorila zasadnutie. Za
zapisovateľku určila Alžbetu Boháčovú
a za overovateľov zápisnice
Silviu Fí.íriovú a Máriu Slúkovú.
Schválenie programu 20. zasadnutia OZ
1/ Ohliadka priestorov zdravotného strediska - interiér
/ bývalá zubná ambulancia a ordinácia praktického lekára /
2/ Otvorenie zasadnutia - určenie overeovateľov, kontrola plnenia uznesení
3/ Prehodnotenie pôsobenia praktického lekára v prenanjatých priestorov
polyfunkčnej budovy Lekárne ( ukončenie nájmu ) a určenie ďalšieho
postupu jeho pôsobenia v obci
4/ Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
a) Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2017
b) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 - návrh
5/ Prehodnotenie a určenie výšky poskytnutej dotácie z prostriedkov obce pre
TJ Klas Šarovce
6/ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR, projekt: Výzva číslo I. Prezídia PZ 2018 - samostatné osvetlenie
existujúcich priechodov a optické zvýraznenie priechodov v obci Šarovce
7/ Merače rýchlostí motorových vozidiel typu BX-1 SPOMAĽ - ich osadenie
v obci ( v súlade s programom obce - opatrenie 2.1. l. zlepšenie stavu a
rozširovanie technickej infraštruktúry obce )
8/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2018 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
9/ Havarijný stav strechy na budove príspevkovej organizácie Služby Šarovce
v objekte zberného dvora
l O/ Odmena hlavnej kontrolórke obce za činnosť v roku 2017

11/ Rôzne: info - oprava miestnych komunikácií v obci; stolnotenisový turnaj;
výsadba zelene - obnova drevín v parku domu kultúry; výstava v múzeu - apríl;
výzva na zberný dvor: budovanie zberného dvora vrátane obstarania techt1iky 11tt
podporu zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov - zmena podmienok; strecha
na budove tribúny - futbalový štadión
Starostka obce požiadala poslancov o zmenu bodu 4 a to nasledovne: nakoľko
hlavná kontrolórka sa nemôže zúčastniť zasadnutia z dôvodu choroby, tento bod
nahradiť Žiadosťami - uskutočnenie zábavy v počte tri:
II Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie Silvestrovskej tanečnej zábavy Štefan Jónáš, Šarovce č. 342
2/ Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie Štefanskej tanečnej zábavy Stanislaw Demko, Šarovce č. 308
3/ Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie Silvestrovskej tanečnej zábavy Alžbeta Jonášová, Šarovce č. 358
proti - O
hlasovanie poslancov:
za - 5
zdržal sa - O
Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenia sa plnia priebežne, čo sa týka
dofinancovania miezd zamestnancov základnej školy za mesiac december 2017 vo
výške 14.500 €, tak táto suma bola ponížená o 7.000 €, nakoľko v dohodovacom
konaní ZŠ túto časť finančného obnosu na tento účel obdržala od OÚ, odbor školstva,
Nitra.
3/

Prehodnotenie pôsobenia praktického lekára v prenanjatých priestorov
polyfunkčnej budovy Lekárne ( ukončenie nájmu ) a určenie ďalšieho
postupu jeho pôsobenia v obci
Starostka obce informovala poslancov o súčasnej situácii pôsobenia MUDr. Valacha
v obci. Nakoľko klientela nezodpovedá ( je pomerne nízka, čo sa týka počtu
pacientov ) každodennému pôsobeniu doktora v obci, musíme hľadať prijateľné
riešenie. Takže návrh je nasledovný, nájom obce v prenajatých priestorov
polyfunkčnej budovy je do 31.3.2018, tento ukončiť. Od marca bude MUDr. Valach
pôsobiť v obci každú stredu od 12 do 13 hod., alebo sa ordinančné hodiny upravia
podľa potreby. Ordinácia sa presťahuje do priestorov bývalej zubnej ambulancie, a po
ukončení nájmu v polyfunkčnej budove, bude doktor pôsobiť v týchto priestoroch,
ktoré budú na to prispôsobené.
OZ súhlasí s vypovedaním nájomnej zmluvy, týkajúcej sa prenájmu priestorov
zriadených pre činnosť všeobecného lekára v Polyfunkčnom objekte, sp. č. 109, k
01.04.2018, z dôvodu nerentability poskytovaných služieb všeobecného lekára v obci
Šarovce
za - 5
hlasovanie poslancov:
proti - O
zdržal sa - O
Čo sa týka priestorov bývalej ordinácie MUDr. Orsága, tieto musí obec v budúcnosti
opraviť - uskutočniť stavebné úpravy, a po renovácii do týchto priestorov bude

presťahovaná obecná knižnica. Stavebné úpravy sa uskutočnia v réžii obce, podľa
dostupných finančných prostriedkov. Taktiež bude musieť obec nahlásiť zmenu účelu
užívania stavby - budovy.
p. Balázs - čo bude s budovou, kde sídli obecná knižnica teraz?
p. starostka - zatiaľ sa tejto téme nebudeme venova( uvidíme aké výzry budú v
budúcnosti
p. Fííriová, p. Nap - finančne by to obec nemalo až tak zaťažiť, keď práce vykonajú
občania Šaroviec, ako sa predpokladá
p. Lôrinczová - či boli oslovené aj ostatné organizácie pôsobiace v obci, čo sa týka
uvedených priestorov, z ich strany nie je záujem?
p. starostka - organizácie v obci sú poriešené
OZ súhlasí na základe ohliadky budovy bývalej zubnej ambulancie a bývalej
ordinácie všeobecného lekára, ako aj informácie pani starostky, že priestory bývalej
ordinácie všeobecného lekára si postupne svojpomocne opravíme v rámci
rekonštrukcie budovy tak, aby sme interiér prispôsobili podmienkam vyhovujúcim k
zriadeniu knižnice / opravovať budeme podľa dostupných finančných prostriedkov
obce/ po rekonštrukcii bude miestna knižnica presťahovaná do týchto priestorov
zdržal sa - 1
proti - O
hlasovanie poslancov:
za - 4
( K. Lärinczová )
4/

1/ Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie Silvestrovskej tanečnej zábavy Štefan Jónáš, Šarovce č. 342
2/ Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie Štefanskej tanečnej zábavy Stanislaw Demko, Šarovce č. 308
3/ Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie Silvestrovskej tanečnej zábavy Alžbeta Jonášová, Šarovce č. 358
Jednotlivé žiadosti poslancom predniesla zapisovateľka obce A. Boháčová, v poradí v
akom boli na obec doručené.

/

1/ a) OZ prerokovalo žiadosť Štefana Jónáša, bytom Šarovce č. 342, týkajúcu sa
usporiadania Silvestrovskej zábavy - dňa 31.12.2018 v Dome kultúry Šarovce
b) OZ súhlasí s podanou žiadosťou
proti - O
hlasovanie poslancov:
za - 5
zdržal sa - O
2/ a) OZ prerokovalo žiadosť Stanislawa Demka, bytom Šarovce č. 308,
týkajúcu sa usporiadania - Štefanskej zábavy - dňa 26.12.2018 v Dome kultúry
Šarovce
b) OZ súhlasí s podanou žiadosťou
zdržal sa - O
proti - O
za - 5
hlasovanie poslancov:
3/ a) OZ prerokovalo žiadosť Alžbety Jónášovej, bytom Šarovce č. 358,
týkajúcu sa usporiadania Silvestrovskej zábavy - dňa 31.12.2018 v Dome kultúry
Šarovce
b) OZ nesúhlasí s podanou žiadosťou, z dôvodu, že v tomto termíne je už Dom
kultúry rezervovaný / žiadosť od iného žiadateľa bola doručená v časovom
termíne pred žiadosťou pani Alžbety Jónášovej a s touto OZ súhlasilo/
zdržal sa - O
proti - O
za - 5
hlasovanie poslancov:

5/

Prehodnotenie a určenie výšky poskytnutej dotácie z prostriedkov obce pre
TJ Klas Sarovce
Poslanci OZ po prehodnotení činnosti TJ Klas Šarovce, schválili mesačnú
dotáciu od obce v takej výške ako doteraz, t. j. 750 €.
OZ schvaľuje pre rok 2018 poskytnutie finančnej dotácie z prostriedkov obce
pre TJ KLAS Šarovce v mesačnej výške 750,- €
proti - O
za - 5
hlasovanie poslancov:
zdržal sa - O

6/

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR, projekt: Výzva číslo I. Prezídia PZ 2018 - samostatné osvetlenie
existujúcich priechodov a optické zvýraznenie priechodov v obci Šarovce
S uvedenou žiadosťou prítomných oboznámila starostka obce. Nakoľko obec
sa už minulý rok uchádzala o dotáciu na tento účel, a nezískali sme ju, tento rok
sa o to pokúsime znova. V budúcnosti toto osvetlenie bude musieť byť na
každom priechode, tak prečo nevyužiť teraz možnosť dotácie.
Jednou z podmienok podania žiadosti je aj spoluúčasť žiadateľa vo výške
najmenej 5% z celkových predpokladaných výdavkov, čo v našom prípade je
1.850,- €, nakoľko celkové náklady na projekt sú vo výške 37.OOO€.
OZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy - Výzva č. 1. Prezídia Policajného
zboru 2018, za účelom podpory činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej
premávky, na realizáciu projektu "Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne! "
b) zabezpečenie realizácie projektu "Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne!"
po schválení žiadosti - financovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov, t. j. vo výške 1.850,- €
Informácie o predpokladanom projekte:
- názov projektu:
"Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne! "
- výška celkových nákladov na projekt:
37.000,-€
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa:
1.850,-€
- spôsob spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: vlastné zdroje
hlasovanie poslancov:
za- 5
proti-O
zdržal sa-O

7/

Merače rýchlostí motorových vozidiel typu BX-1 SPOMAĽ - ich osadenie
v obci ( v súlade s programom obce - opatrenie 2.1.1. zlepšenie stavu a
rozširovanie technickej infraštruktúry obce)
Starostka obce oboznámila poslancov, že obec po vysúťažených meračov
rýchlostí motorových vozidiel v počte 2 ks, pristúpi k ich inštalácii.
OZ súhlasí s inštaláciou - osadením Meračov rýchlostí motorových vozidiel
typu BX-1 SPOMAĽ
hlasovanie poslancov:
za-5
proti -O
zdržal sa-O

8/

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2018 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
Návrh VZN obce Šarovce č. 1/2018 predniesla na zasadnutí účtovníčka obce
JUDr. Margita Bednáriková. Oproti predchádzajúcej dotácii, došlo k miernemu
navýšeniu dotácie zo strany obce, z dôvodu nepostačujúcich finančných
prostriedkov, čo sa týka prevádzky a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území
obce Šarovce.
OZ schvaľuje VZN obce Šarovce č. 1/2018 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
hlasovanie poslancov:
za-5
proti-O
zdržal sa-O

9/

Havarijný stav strechy na budove príspevkovej organizácie Služby Šarovce
v objekte zberného dvora
Starostka obce informovala poslancov o stave strechy na budove príspevkovej
organizácie obce Služby Šarovce. Súčasný stav je zlý, nevyhovujúci, krytina
strechy je azbest, ktorý bude treba odviesť na skládku nebezpečného odpadu.
Celková predpokladaná oprava strechy je v sume cca 75.000 €, so všetkými
prácami. Nakoľko je to dosť financií, navrhujem opravu strechy na tribúne TJ
nachádzajúcej sa na futbalovom ihrisku odložiť na budúci rok, prehodnotiť to
môžme ešte na septembrovom zasadnutí.
OZ a) schvaľuje výmenu strechy na budove Služby Šarovce - príspevkovej
organizácie obce, z dôvodu havarijného stavu /predpokladaná vena je cca 75.000 € /
b) odkladá prehodnotenie opravy strechy na tribúne TJ KLAS Šarovce na
mesiac september
zdržal sa - O
proti-O
za-5
hlasovanie poslancov:

10/ Odmena hlavnej kontrolórke obce za činnosť v roku 2017
Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce predložila na zasadnutí poslancom
účtovníčka obce JUDr. Margita Bednáriková. Kontrolórka obce si plní
zodpovedne svoje pracovné úlohy, a tak dávam návrh na odmenu vo výške
16% súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017. Dôvodová správa súčasťou
zápisnice.
OZ a) prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok
2017 v zmysle §18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo
výške 16% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017
b) schvaľuje návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok
2017 v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/ I 990 Zb. o obecnom zriadení vo
výške 16% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017

11/ Rôzne
Starostka obce podala info o dianí v obci. Oprava miestnych komunikácií v obci
bude hradená obcou čiastkovo a nie naraz. Vo februári sa uskutočnil
stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome, súťažiaci boli miestni a mali sme aj trt:n,h
účastníkov z Nitry - súrodenci. Bola to pekná akcia, myslím že všetci boli spokojní.
Uskutočnili sme výsadbu zelene v objekte domu kultúry a jeho okolia - okrasné
čerešne SAKURA a jedinečné stromy Paulownia. V múzeu inštalujeme výstavu foto obec vo farbách čierno/bielo, sprístupnená verejnosti bude od apríla, autorkou
výstavy je Katarína Bordánová. Máme taktiež vypracovaný projekt na Zberný dvor nákup strojovej techniky v rámci dotácie z eurofondov, ale podmienky projektu sa
menia za pochodu, a tak budeme musieť zvážiť, či sa výzvy zúčastníme, alebo
počkáme. Ak aj obec bude úspešná v podaní žiadosti, všetko sa to zrealizuje asi až v
budúcom roku. Ešte chcem podotknúť, že koncom decembra sa nám pokazila brána
na hale triedeného odpadu, táto je už opravená, ale zas to boli len dohadovačky so
zhotoviteľom.
Interpelácie:
S. Fííriová - či by naši pomocní strážnici nebohli dostať za svoju prácu
príspevok od obce vo forme - dreva
starostka obce - nie, nemôžu, musia to riešiť žiadosťou, cez sociálnu komisiu

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
súhlasilo s vypovedaním nájomnej zmluvy, týkajúcej sa prenájmu priestorov
zriadených pre činnosť všeobecného lekára v Polyfunkčnom objekte, sp. č. 109, k
O1.04.2018, z dôvodu nerentability poskytovaných služieb všeobecného lekára v obci
Šarovce
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

súhlasilo na základe ohliadky budovy bývalej zubnej ambulancie a bývalej ordinácie
všeobecného lekára, ako aj informácie pani starostky, že priestory bývalej ordinácie
všeobecného lekára si postupne svojpomocne opravíme v rámci rekonštrukcie budovy
tak, aby sme interiér prispôsobili podmienkam vyhovujúcim k zriadeniu knižnice /
opravovať budeme podľa dostupných finančných prostriedkov obce / po rekonštrukcii
bude miestna knižnica presťahovaná do týchto priestorov
Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

1/ a) prerokovalo žiadosť Štefana Jónáša, bytom Šarovce č. 342, týkajúcu sa
usporiadania Silvestrovskej zábavy - dňa 31.12.2018 v Dome kultúry Šarovce
b) súhlasilo s podanou žiadosťou

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) schválilo výmenu strechy na budove Služby Šarovce - príspevkovej organi;zácie

obce, z dôvodu havarijného stavu / predpokladaná vena je cca 75.000 € /
b) odložilo prehodnotenie opravy strechy na tribúne TJ KLAS Šarovce na mesiac
september
Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok

2017 v zmysle§ 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo
výške 16% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017
b) schválilo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok
2017 v zmysle§ 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo
výške 16% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017

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

,
Zapísala:

Alžbeta Boháčová

..
. .. .

Overovatelia:

Silvia Furiová

........

Mária Slúková

Starostka obce:

Šarovce, dňa 07.03.2018

PaedDr. Katarína Tabačeková

.. ....
.. .

2/ a) prerokovalo žiadosť Stanislawa Demka, bytom Šarovce č. 308,
týkajúcu sa usporiadania - Štefanskej zábavy - dňa 26.12.2018 v Dome kultúry
Šarovce
b) súhlasilo s podanou žiadosťou
3/ a) prerokovalo žiadosť Alžbety Jónášovej, bytom Šarovce č. 358,
týkajúcu sa usporiadania Silvestrovskej zábavy - dňa 31.12.2018 v Dome kultúry
Šarovce
b) nesúhlasilo s podanou žiadosťou, z dôvodu, že v tomto termíne je už Dom
kultúry rezervovaný / žiadosť od iného žiadateľa bola doručená v časovom
termíne pred žiadosťou pani Alžbety Jónášovej a s touto OZ súhlasilo /
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo pre rok 2018 poskytnutie finančnej dotácie z prostriedkov obce
pre TJ KLAS Šarovce v mesačnej výške 750,- €
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy - Výzva č. 1. Prezídia Policajného
zboru 2018, za účelom podpory činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej
premávky, na realizáciu projektu "Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne! "
b) zabezpečenie realizácie projektu "Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne!"
po schválení žiadosti - financovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov, t. j. vo výške 1.850,- €

Informácie o predpokladanom projekte:
- názov projektu:
"Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne! "
37.000,-€
- výška celkových nákladov na projekt:
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa:
1.850,-€
- spôsob spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: vlastné zdroje
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

súhlasilo s inštaláciou - osadením Meračov rýchlostí motorových vozidiel
typu BX-1 SPOMAĽ
Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo VZN obce Šarovce č. 1/2018 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

