Záp isnic a
z 21. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 13.06.2018

Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny

6

1/ Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala prítomných a otvorila zasadnutie. Za zapisovateľku určila
Alžbetu Boháčovú a za overovateľov zápisnice Eriku Bagócsiovú a Mgr. Katarínu
Lorinczovú.
Schválenie programu 21. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia - určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
2/ Záverečný účet obce Šarovce za rok 2017 - návrh
a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2017
b) prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce
3/ 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
4/ Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
5/ Prevod majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou Alapiskola és Óvoda Šarovce podľa inventárneho súpisu k 30.6.2018 s účinnosťou
od 1.7.2018
6/ Rekonštrukcia - modernizácia rozhlasovej ústredne / september - október 2018
7/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018 o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Šarovce - návrh
8/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2018 o udržiavaní čistoty,
údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene - návrh
9/ Zabezpečenie účinnosti triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nákup kompostérov do domácností
1 O/ Analýza cenových relácií za vývoz TKO v obci Šarovce
11/ Voľba prísediacich pre Okresný súd Levice pre volebné obdobie 2018-2022
12/ Rôzne:
A) Žiadosť o schválenie zakúpenia vybavenia detského ihriska - ZŠ Šarovce č.
426
B) Rekonštrukcia budovy bývalej zubnej ambulancie / okná, dvere, kúrenie,
elektroinštalácia a iné práce / - príprava priestoru k presťahovaniu miestnej
knižnice

C) Výmena strechy na budove Služby Šarovce - zberný dvor
D) Kúpa zariadenia - snežnej frézy - na odhŕňanie snehu v počte 2 ks
E) Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie silvestrovskej zábavy - Martin
Horváth, Šarovce č. 389
Starostka obce po prečítaní programu požiadala poslancov o doplnenie 3 bodov, a
to:
13/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce - návrh
14/ Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2018 - 2022 a počet volebných
obvodov
15/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2018 2022
hlasovanie poslancov:

za-6

proti-O

zdržal sa-O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenia časť splnená, ostatné sa plnia
priebežne.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O

zdržal sa-O

2/ Záverečný účet obce Šarovce za rok2017 - návrh
a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce
za rok2017
Starostka obce predniesla poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2017.

OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za rok 2017
hlasovanie poslancov:
za-6
proti -O
zdržal sa-O
b) prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce
Záverečný účet obce predniesla poslancom starostka obce. Oboznámila ich s
hospodárením obce za rok 2017. Obec hospodári dobre, čoho dôkazom je prebytok
rozpočtu. Poslanci následne prerokovali predložený Záverečný účet obce.

OZ a) prerokovalo predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2017
b) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce s výrokom
11
bez výhrad 11
c)schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 66.300,58 EUR zistený podľa ustanovenia
§ 1O ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
d) schvaľuje previesť prebytok hospodárenia obce za rok 2017 vo výške
66.300,58 EUR na tvorbu rezervného fondu
e) schvaľuje použiť prostriedky rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov obce v roku 2018
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O

3/ Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017
a) Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2017
Informatívnu správu hlavnej kontrolórky obce o plnení rozpočtu obce k 31.12.2017
predniesla poslancom účtovníčka obce JUDr. Margita Bednáriková.
b) Úprava rozpočtu obce na rok 2018 - návrh
Taktiež poslancov informovala o úpravách rozpočtu obce hlavne na úseku školstva a
to konkrétne v položkách normatívneho a nenormatívneho financovania zo štátneho
rozpočtu, kde sa úpravy robia priebežne, ako sú nám posielané rozpočtové opatrenia z
Okresného úradu z Nitry, z odboru školstva, a tiež z Ministerstva vnútra SR, čo sa
týka úseku matriky, registra obyvateľstva a adries.
OZ a) berie na vedomie informáciu o predložení finančných výkazov o plnení
rozpočtu k 31.12.2017 za obec Šarovce, ZŠ s MŠ a príspevkovej
organizácie obce Služby Šarovce
b) berie na vedomie po prerokovaní návrhu úpravu rozpočtu na rok 2018 v
položkách normatívneho aj nenormatívneho financovania zo štátneho
rozpočtu na úseku vzdelávania
zdržal sa - O
proti - O
za - 6
hlasovanie poslancov:
4/

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
Starostka obce oboznámila poslancov s Plánom práce hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2018.
OZ a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. polrok 2018
b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
2018, a poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly
zdržal sa - O
proti - O
za - 6
hlasovanie poslancov:

5/

Prevod majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou - Alapiskola
és Óvoda Šarovce podľa inventárneho súpisu k 30.6.2018 s účinnosťou od
1.7.2018
Starostka obce informovala poslancov, že základná škola má právnu subjektivitu,
prešla rekonštrukciou a modernizáciou. Obec získala v rámci podania projektu na
modernizáciu ZŠ dotáciu, a na základe uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom školstva
SR, vyplýva každoročne monitorovať daný zrekonštruovaný objekt formou
monitorovacej správy, bude lepšie, ak pristúpime k prevodu majetku obce / budova
ZŠ / do správy Základnej školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce č.
426, na základe vykonanej inventúry k 30.06.2018 s účinnosťou od O1.07.2018.
Poslanci prerokovali daný návrh a súhlasili s uvedeným prevodom majetku obce.
OZ schvaľuje prevod majetku obce - budova základnej školy - do správy Základnej
školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426, IČO: 42 115 591,
podľa inventárneho súpisu k 30.06.2018 s účinnosťou od O1.07.2018
zdržal sa - O
proti - O
za - 6
hlasovanie poslancov:

6/ Rekonštrukcia - modernizácia rozhlasovej ústredne/ september - október
2018
Starostka obce oboznámila poslancov, že obec pristúpi v najbližších mesiacoch
k rekonštrukcii a modernizácii rozhlasovej ústredne. Nakoľko od občanov sú
sústavné sťažnosti, týkajúce sa miestneho rozhlasu, technika je už zastaralá, je
najvyšší čas ju vymeniť. Oslovili sme troch potencionálnych dodávateľov, takže už
máme tri cenové ponuky. Z uvedených ponúk, sme oslovili dodávateľa s najnižšou
cenovou reláciou na dodávku a inštaláciu novej rozhlasovej aparatúry - a to, firmu :
OREM ELEKTRO s.r.o., Kukučínov. Rekonštrukciu obec plánuje v mesiaci
september - október 2018.
OZ berie na vedomie informáciu, týkajúcu sa rekonštrukcie - modernizácie
rozhlasovej ústredne v mesiaci september - október 2018
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti - O
zdržal sa - O
7/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018 o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Šarovce - návrh
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci marec 2018
nadobudol účinnosť zákon č.
5l/2018 Z. z., ktorým sa dopÍňa zákon č.
364/2004 Z. z. o vodách. Pre obec je dôležitá úprava vypúšťania odpadových vôd.
To znamená, že ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný
zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. V
súlade s vyššie uvedeným, je daný tento návrh VZN obce.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018 o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarovce podľa predloženého návrhu
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti - O
zdržal sa - O
8/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2018 o udržiavaní čistoty,
ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev - návrh
Poslancov s uvedeným návrhom VZN obce oboznámila starostka. Zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol novelizovaný pod č. 70/2018. Upravuje
povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev,
obyvateľov a návštevníkov obce, s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a
prostredia obce, ako aj znečisťovaniu verejných priestranstiev.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2018 o udržiavaní
čistoty, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene na území obce Šarovce
podľa predloženého návrhu
za - 6
zdržal sa - O
proti - O
hlasovanie poslancov:
9/ Zabezpečenie účinnosti triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - nákup kompostérov do domácností
Na základe doplňujúcich legislatívnych povinností v odpadovom hospodárstve,
týkajúcich sa zberu odpadov z obcí, starostka obce informovala poslancov, že na
účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad,

obec zakúpi do domácností kompostovací zásobník - biokompostér. Organizáciou
Združenie za čisté Dolné Pohronie, bol vypracovaný a podaný projekt na nákup
kompostérov. Ministerstvo životného prostredia niekoľko krát menilo podmienky hodnotiace krytériá týkajúce sa projektu, tieto boli nad rámec Združenia, a projekt
nebol schválený. Obec oslovila na nákup kompostérov tri firmy, kde víťazom
dodania kompostérov pre obec, sa stal dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou.
obec zakúpi na začiatok 200 ks kompostérov do domácností. Dodávateľ zabezpečí
dovoz a školenie kompostovania. Obec zabezpečí najmenej 2x ročne ( podľa
potreby i viac krát) aj zber a prepravu objemových odpadov.
OZ a) berie na vedomie informáciu, týkajúcu sa zabezpečenia biokompostérov do
domácností v počte 200 ks
b) doporučilo starostke obce po nákupe biokompostérov pripraviť pre
občanov reláciu do miestneho rozhlasu o prevzatí týchto zásobníkov do
domácností
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O
10/ Analýza cenových relácií za vývoz TKO v obci Šarovce
S analýzou cenových relácií za vývoz TKO oboznámila poslancov účtovníčka obce
JUDr. Margita Bednáriková. Od roku 2012 je vidieť z roka na rok
nárast objemových kontajnerov, čo obec stojí nemalé peniaze. Analýza sa týka
roku 2017. Poplatok za TKO pre občana, je už niekoľko rokov rovnaký. Bolo by
rozumné dané prehodnotiť, a upraviť cenu za 1ks žetóna z 1,70 € na 2,- €,
s účinnosťou od 1.1.2019.
OZ a) berie na vedomie skutkový stav vývozu TKO v obci Šarovce, na základe
analýzy cenových relácií za jednotlivé vývozy TKO v roku 2017
b) doporučuje na základe zistených skutočností zapracovať zvýšenie ceny za j
jeden žetón z pôvodnej ceny 1,70 € na cenu novú 2 €, s účinnosťou od
1.1.2019, a to dodatkom k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce
č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
zdržal sa-O
proti-1
hlasovanie poslancov:
za-5
( K. Lôrinczová )
11/ Voľba prísediacich pre Okresný súd Levice pre volebné obdobie 2018-2022
Starostka obce informovala poslancov, že obec obdržala z Okresného súdu
Levice, e-mail, týkajúci sa voľby prísediacich OS Levice, ktorí sú volení z radov
občanov v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z.. Nakoľko v auguste 2018 uplynie
volebné obdobie terajším prísediacim, je potrebné zabezpečiť voľbu prísediacich
pre roky 2018 - 2022. Poslancami OZ bola navrhnnutá z radov občanov
za prísediaceho na OS Levice pani Zuzana Napová.
OZ a) volí v zmysle ustanovenia§ 140, ods. 1, zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov do funkcie prísediaceho
Okresného súdu v Leviciach na volebné obdobie 2018 - 2022:
Zuzanu Napovú, 935 52 Šarovce č. 259

b) poveruje starostku obce PaedDr. Katarinu Tabačekovú vydať zvolenému
prísediacemu osvedčenie o zvolení za prísediaceho na Okresnom súde
v Leviciach na funkčné obdobie 2018 - 2022
zdržal sa - I
proti - O
za - 5
hlasovanie poslancov:
( L. Nap)
12/ Rôzne:
A) Žiadosť o schválenie zakúpenia vybavenia detského ihriska
ZŠ Šarovce č. 426
So žiadosťou týkajúcou sa zakúpenia vybavenia detského ihriska do základnej
školy, oboznámila poslancov starostka obce.
OZ a) prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou - Alapiskola
és Óvoda, Šarovce vo veci zakúpenia vybavenia detského ihriska v
priestoroch základnej školy v hodnote 3.000 E
b) súhlasí s podanou žiadosťou, pričom finančné prostriedky budú použité
z príspevku nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD
zdržal sa - O
proti - O
za - 6
hlasovanie poslancov:
B) Rekonštrukcia budovy bývalej zubnej ambulancie/ okná, dvere, kúrenie,
elektroinštalácia a iné práce / - príprava priestoru k presťahovaniu
miestnej knižnice
Starostka obce informovala poslancov, že s rekonštrukciou musíme počkať.
Keďže chceme stavebné práce vykonať dohodou s miestnym občanom, a ten si
dáva na poriadok potrebné náležitosti k uzatvoreniu dohody s obcou. Zatiaľ bude
priestor vyprataný zamestnancami obce a pripravený k rekonštrukcii.
C) Výmena strechy na budove Služby Šarovce - zberný dvor
Ďalej starostka informovala poslancov, že s výmenou strechy na budove objektu
Služby Šarovce sa začne v auguste, ak nenastanú okolnosti, s ktorými sa nepočíta.
D) Kúpa zariadenia - snežnej frézy - na odhŕňanie snehu v počte 2 ks
Nakoľko obec má vo svojej pôsobnosti postarať sa aj o údržbu chodníkov v
zimnom období, je potrebné zakúpenie snežnej frézy. Starostka navrhla kúpu
aspoň 2 ks, formou troch cenových ponúk.
OZ schvaľuje nákup snežných fréz v počte 2 ks ( zimná údržba verejného
priestranstva )
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti - O
zdržal sa - O
E) Žiadosť o udelenie povolenia na uskutočnenie silvestrovskej zábavy Martin Horváth, Šarovce č. 389
So žiadosťou oboznámila poslancov Alžbeta Boháčová, zodpovedná za kultúru.
Ide o uskutočnenie Silvestrovskej zábavy. Poslancom pripomenula, že na tento
termín je už žiadosť schválená poslancami OZ, ktorá bola podaná na obec skôr.

OZ a) prerokovalo žiadosť Martina Horvátha, bytom Šarovce č. 389, týkajúcu
sa usporiadania Silvestrovskej zábavy - dňa 31.12.2018 v Dome kultúry
Šarovce
b) nesúhlasí s podanou žiadosťou, a trvá na pôvodnom rozhodnutí zo dňa
05.03.2018, uznesenie č. 20/3/2018, bod č. 1
zdržal sa-O
za-6
proti-O
hlasovanie poslancov:
13/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce - návrh
S obsahom KPSS oboznámila poslancov starostka obce. Je to vlastne analýza
existujúceho stavu sociálnych služieb v obci na jednej strane, a na strane druhej
nám načrtáva predstavu o smerovaní rozvoja obce v oblasti sociálnych služieb do
budúcna. Taktiež sa zaoberá riešením sociálnej otázky občanov našej obce. Ide o
verziu č. 2 - aktualizáciu KPSS.
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce - aktualizácia,
verzia 2.0, podľa predloženého návrhu
zdržal sa-O
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:
14/ Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2018 - 2022 a počet
volebných obvodov
Starostka obce skonštatovala, že súčasný počet poslancov je vyhovujúci,
nemenila by ho, a navrhla 1 volebný obvod pre voľby do samosprávy obcí.
OZ určuje v súlade §166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 poslancov
obecného zastupiteľstva v počte 7, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom
obvode
zdržal sa-O
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:
15/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie
2018 - 2022
Starostka obce doporučila poslancom, aby zostal rozsah výkonu funkcie starostu
obce pre nasledovné volebné obdobie ako doteraz, t. j. plný úväzok.
OZ určuje podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018 - 2022
bude starosta obce Šarovce vykonávať funkciu v celom rozsahu ( na plný
úväzok )
zdržal sa - O
hlasovanie poslancov:
proti-O
za-6

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za rok 2017
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2017
b) schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce s výrokom„ bez výhrad"
c) schválilo prebytok rozpočtu v sume 66.300,58 EUR zistený podľa ustanovenia §1 O ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
d) schválilo previesť prebytok hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 66.300,58 EUR na
tvorbu rezervného fondu
e) schválilo použiť prostriedky rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov
obce v roku 2018
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na II. polrok 2018
b) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018 a
poverilo hlavnú kontrolórku na výkon kontroly
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) vzalo na vedomie informáciu o predložení finančných výkazov o plnení rozpočtu k
31.12.2017 za obec Šarovce, ZŠ s MŠ a príspevkovej organizácie obce Služby
Šarovce
b) vzalo na vedomie po prerokovaní návrhu úpravu rozpočtu na rok 2018
v položkách normatívneho aj nenormatívneho financovania zo štátneho
rozpočtu na úseku vzdelávania
Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo prevod majetku obce - budova základnej školy - do správy Základnej školy s
materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426, ČO: 42 115 591, podľa
inventárneho súpisu k 30.06.2018 s účinnosťou od O1.07.2018

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie informáciu, týkajúcu sa rekonštrukcie - modernizácie rozhlasovej
ústredne v mesiaci september - október 20 I 8
Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2 / 2018 o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarovce podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3 / 20 I 8 o udržiavaní
čistoty, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene na území obce Šarovce
podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) vzalo na vedomie informáciu, týkajúcu sa zabezpečenia biokompostérov do

domácností v počte 200 ks

b) doporučilo starostke obce po nákupe biokompostérov pripraviť pre

občanov reláciu do miestneho rozhlasu o prevzatí týchto zásobníkov do
domácností
Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) zvolilo v zmysle ustanovenia § I 40, ods. 1, zákona č. 385/2000 Z. z. o

sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov do funkcie prísediaceho
Okresného súdu v Leviciach na volebné obdobie 2018 - 2022: Zuzanu Napovú,
935 52 Šarovce č. 259
b) poverilo starostku obce PaedDr. Katarínu Tabačekovú vydať zvolenému
prísediacemu osvedčenie o zvolení za prísediaceho na Okresnom súde
v Leviciach na funkčné obdobie 20 I 8 - 2022
Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo žiadosť Základnej školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda,

Šarovce vo veci zakúpenia vybavenia detského ihriska v priestoroch základnej školy
v hodnote 3.000 €
b) súhlasilo s podanou žiadosťou, pričom finančné prostriedky budú použité
z príspevku nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) vzalo na vedomie skutkový stav vývozu TKO v obci Šarovce, na základe
analýzy cenových relácií za jednotlivé vývozy TKO v roku 2017
b) doporučuje na základe zistených skutočností zapracovať zvýšenie ceny za jeden žetón
z pôvodnej ceny 1,70 € na cenu novú 2 €, s účinnosťou od 1.1.2019, a to dodatkom k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schválilo nákup snežných fréz v počte 2 ks ( zimná údržba verejného priestranstva )
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce - aktualizácia-, verzia 2.0, podľa
predloženého návrhu
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo žiadosť Martina Horvátha, bytom Šarovce č. 389, týkajúcu

sa usporiadania Silvestrovskej zábavy - dňa 31.12.2018 v Dome kultúry Šarovce
b) nesúhlasilo s podanou žiadosťou, a trvá na pôvodnom rozhodnutí zo dňa
05.03.2018, uznesenie č.20/3/2018, bod č. l
Uznesenie č. 17

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

určilo v súlade § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 poslancov obecného
zastupiteľstva v počte 7, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode
Uznesenie č. 18

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

určilo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018 - 2022 bude starosta obce Šarovce
vykonávať funkciu v celom rozsahu ( na plný úväzok )

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
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Mgr. Katarína Lôrinczová

Starostka obce:

Šarovce, dňa 15.06.2018

PaedDr. Katarina Tabačeková

