Záp isnic a
z 22. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 08.10.2018
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 Júliusa Bagócsiho a Ladislava Napa.
Schválenie programu 22. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia - určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
2/ Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
3/ Rozpočtové opatrenie obce
a) návrh na úpravu rozpočtu
b) návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu
projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Šarovce"
( dotácia z Environmentálneho fondu a vlastné zdroje obce-spoluúčasť )
4/ Technická evidencia ciest a MK tzv. PASPORT nonna ON 736197-schválenie
5/ Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo z vykonaného auditu za rok 2017
6/ Informatívna správa o zhodnotení majetku obce za roky 2014-2018
a realizovaných projektoch, finančná bilancia obce
7 / Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky obce v súlade s ustanovením 18c/ odsek
5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
8/ Rôzne:
A) ,, Úcta k starším " - posedenie jubilantov a dôchodcov, spomienka na
výnimočnú udalosť„ 100. výročie štátnosti ČSR"
B) prehľad realizovaných investičných akcií obce v súčasnosti: výmena strechy na
budove Služby Šarovce, Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci
Šarovce
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.
2/ Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Správu predniesla poslancom hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § l 8f odsek 1 písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe poverenia
OZ a v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.
OZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly s návrhom
na prijatie opatrení
zdržal sa-O
proti-O
hlasovanie poslancov:
za -6

3/ Rozpočtové opatrenie obce
a) návrh na úpravu rozpočtu
S návrhom na úpravu rozpočtu oboznámila poslancov hlavná kontrolórka obce Mgr.
Adriana Kovács spolu s účtovníčkou obce JUDr. Margitou Bednárikovou.
OZ berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach v roku 2018 a schvaľuje
predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 2018
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti-O
zdržal sa - O
b/ návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu projektu: Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Šarovce "
( dotácia z Environmentálneho fondu a vlastné zdroje obce- spoluúčasť)
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s predmetným projektom, ako aj
s jeho financovaním. Nakoľko termín ukončenia projektu je 30. november 20 I 8, a to
aj po stránke finančnej,a nakoľko 135.000 €nie je malý finančný obnos,je tu možnosť
prijatia návratných zdrojov financovania uvedeného projektu. Z uvedeného dôvodu,
navrhujem prijatie úveru 135.000,- € z peňažného ústavu Prima banka, a.s., s tým, že
akonáhle obec obdrží na účet dotáciu z Environmentálneho fondu, táto bude následne
preposlaná na splatenie poskytnutého úveru zo strany Prima banky, a.s.
OZ schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu projektu
„ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Šarovce ", na vyrovnanie
príjmov a výdavkov rozpočtu obce v sume 135.000,- €
hlasovanie poslancov:
za - 6
proti - O
zdržal sa - O
4/

Technická evidencia ciest a MK tzv. PASPORT norma ON 736197
Starostka obce informovala poslancov, že zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách ( cestný zákon ) obec vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi
a účelovými komunikáciami vo vlastníctve obce. Na základe kontroly pracovníkmi
Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Levice zo dňa
19.6.2018, obec prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov nasledovne:
starostka obce písomne poverila zamestnanca obce na výkon štátneho odborného
dozoru, toto poverenie sa výdáva na 12 mesiacov, a po roku sa vydá nové poverenie;
ďalej je potrebné viesť technickú evidenciu o pozemných komunikáciách - tzv.
Pasport, obec ho nemala vypracovaný. Oslovili sme firmu CITYPLAN, s.r.o.,
Bratislava,ktorá vypracovala pre obec územný plán obce,aby spracovala aj technickú
evidenciu pozemných komunikácií vo vlastníctve obce- Pasport.
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce a schvaľuje PASPORT t. z. technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií
hlasovanie poslancov:
za-6
proti - O
zdržal sa - O

5/

Správa audítora pre obecné zastupiteľstvo z vykonaného auditu za rok 2017
Správu audítora predniesla účtovníčka obce JUDr. Margita Bednáriková. Podľa
výroku audítora priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Šarovce k 31.12.2017.
OZ berie na vedomie Správu audítora z vykonaného auditu účtovnej závierky za rok
2017
hlasovanie poslancov:
za-6
proti - O
zdržal sa- O

6/

Informatívna správa o zhodnotení majetku obce za roky 2014 - 2018
a realizovaných projektoch, finančná bilancia obce
Informatívnu správu o zhodnotení majetku obce za roky 2014 -2018 na základe
podkladov účtovníčky obce poslancom predniesla hlavná kontrolórka obce Mgr.
Adriana Kovács. Zo správy vyplýva, že majetok obce sa zveľaďuje, čoho dôkazom je,
že obec v období rokov 2014 - 2018 vykazuje kladné hospodárenie.
a) OZ prerokovalo a schvaľuje Informatívnu správu o zhodnotení majetku obce za roky
2014-2018
hlasovanie poslancov:
za-6
proti -O
zdržal sa-O
Dôvodová správa - finančná odmena starostke obce
Po prerokovaní a schválení Informatívnej správy o zhodnotení majetku obce za roky
2014 - 2018 poslancami OZ, sa o slovo prihlásil zástupca starostky obce Ladislav Nap,
ktorý predniesol Dôvodovú správu, týkajúcu sa finančného ohodnotenia práce starostky
obce, počas jej funkčného obdobia. Na základe kladných výsledkov hospodárenia
a nakladania s majetkom obce, navrhol schváliť finančnú odmenu starostke obce vo
výške 0,5 % z hodnoty majetku 1 727 417 EUR, čo činí za každý mesiac vo funkcii
starostky obce 179 €.
b) OZ schvaľuje vyplatiť finančnú odmenu starostke obce z rozpočtu obce schváleného
na rok 2018, na základe predloženej Dôvodovej správy zástupcom starostky obce za
funkčné obdobie 2014 - 201 8
hlasovanie poslancov:
za-6
proti-O
zdržal sa-O

7/

Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce v súlade s ustanovením 18c/ odsek 5
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh na odmenu
hlavnej kontrolórke obce.
Svojou prácou sa podieľam na bezproblémovom chode obecného úradu, zodpovedne
pristupujem k plneniu svojich pracovných úloh. Nakoľko zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, §18c ods. 5 povoľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce až do
výšky 30% jeho mesačného platu, dávam na zváženie poslancom, využiť toto zákonné
ustanovenie a schváliť odmenu hlavnej kontrolórke obce nasledovne: 14% doplatok
k odmene za rok 2017 a 16% odmenu za I. polrok 2018.
OZ prerokovalo a schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce v súlade s ustanovením
§18c odsek 5 zákona o obecnom zriadení vo výške 30% jej mesačného platu, za obdobie:
14% doplatok k odmene za rok 2017 a 16% odmenu za I. polrok 2018
zdržal sa-O
proti-O
za-6
hlasovanie poslancov:

8/

Rôzne:
Starostka obce informovala prítomných poslancov o prípravách na deň Úcta k starším spoločné posedenie jubilantov a dôchodcov v dome kultúry dňa 20.10.2018, pozvanie
prijali aj hostia z našej družobnej obce Šarovcova Lhota z Českej republiky, pri
príležitosti 100 - tého výročia vzniku ČSR. Realizácia investičných akcií obce
v súčasnosti a to, výmena strechy na budove Služby Šarovce a projekt Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Šarovce je vo finálnej fáze ukončenia.

UZNESENIA

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly s návrhom na
prijatie opatrení
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) vzalo na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach v roku 2018 a schválilo
predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu na rok 20 I 8

b) schválilo prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu projektu„ Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Šarovce ", na vyrovnanie príjmov a výdavkov
rozpočtu obce v sume I 35.000,- €
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie informáciu starostky obce a schvaľuje PASPORT t. z. - technickú
evidenciu ciest a miestnych komunikácií
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

vzalo na vedomie Správu audítora z vykonaného auditu účtovnej závierky za rok 20 I 7
Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo a schválilo Informatívnu správu o zhodnotení majetku obce za roky
2014-2018
b) schválilo vyplatiť finančnú odmenu starostke obce z rozpočtu obce schváleného na
rok 20 I 8, na základe predloženej Dôvodovej správy zástupcom starostky obce za
funkčné obdobie 20 I 4 - 20 I 8
Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

prerokovalo a schválilo odmenu hlavnej kontrolórke obce v súlade s ustanovením § 18c
odsek 5 zákona o obecnom zriadení vo výške 30% jej mesačného platu, za obdobie: I 4%
doplatok k odmene za rok 20 I 7 a 16% odmenu za I. polrok 20 I 8

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

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

Overovatelia:

Július Bagócsi
Ladislav Nap

Starostka obce: PaedDr. Katarína Tabačeková

Šarovce, dňa 10.10.2018

