Záp isnic a
z 13. zasadnutia obecného zast upiteľstva konaného
dňa 17.10.2016

Prítomní:
1/

poslanci podľa prezenčnej listiny

6

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala všetkých prítomných. Za zapisovateľku určila Alžbetu
Boháčovú, a za overovateľov zápisnice Eriku Bagócsiovú a Máriu Slúkovú.
Schválenie programu 13. zasadnutia OZ
1/ Otvorenie zasadnutia - kontrola plnenia uznesení
2/ Návrh na zmenu rozpočtu obce
3/ Prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za rok 2015
4/ Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a overenie
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za
rok 2015
5/ Dodatok č.2 k VZN obce Šarovce č. 4/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci a
návratnej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi, starobným a invalidným
dôchodcom - návrh
6/ Rôzne:
A) Žiadosť na uskutočnenie tanečnej zábavy, dňa 31.12.2016
Štefan Jónáš, Šarovce č. 342
B) Žiadosť na uskutočnenie tanečnej zábavy, dňa 31.12.2016
Alžbeta Jónášová, Šarovce č. 358
C) Žiadosť na uskutočnenie tanečnej zábavy, dňa 31.12.2016
Stanislaw Demko, Šarovce č. 308
O) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Erika Virágová, Šarovce č. 450
E) Informácia ohľadne zlepšenia mobilného a internetového pokrytia vybudovanie telekomunikačného stožiara - OTNS, a.s., Bratislava
F) Služby Šarovce - zberný dvor
G) Informácia - rozpracované projekty:
l ) Zefektívnenie triedeného zberu v obci Šarovce
2) Zelená kultúra okolo Zberného dvora v Šarovciach
hlasovanie poslancov:

za - 6

proti -O

zdržal sa-O

Po schválení programu, nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Všetky uznesenia boli splnené, interpelácie
poslankyne S. Furiovej, boli zodpovenané hneď na zasadnutí OZ starostkou obce.

2/

Návrh na zmenu rozpočtu obce
Návrh na zmenu rozpočtu obce, predniesla účtovníčka obce H. Sádovská. a) Nakoľko
pôvodne plánovaná oprava plota v cintoríne Malé Šarovce, sa po odbornom posúdení
( havarijný stav - rozpadáva sa, hrozí zrútenie ) zmenila na výstavbu nového plota budú väčšie finančné výdavky.
b) Nakoľko je potrebné zakúpiť pre Služby Šarovce cestnú váhu - vyplýva to zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platného od 1.7.2016 - menia sa podmienky
prevádzkovania a nakladania s odpadom, nastali ďalšie neplánované výdavky pre
obec.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné urobiť zmenu v rozpočte - presun
financií. Navýšenie príjmovej časti rozpočtu - peňažných prostriedkov z voľných
prostriedkov vlastných zdrojov v sume 23.500 €: a výdavkovej časti rozpočtu
-zvýšenie výdavkov na výstavbu plotu v sume 17.300 € a na kúpu cestnej váky v
sume 6.200 €, spolu 23.500 € ( viď Návrh na zmenu rozpočtu ).
OZ a) prerokovalo Návrh na zmenu rozpočtu obce
b) v zmysle §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, schvaľuje zmenu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 2,
podľa predloženého návrhu
hlasovanie poslancov:

3/

za-6

proti-O

zdržal sa-O

Prerokovanie výročnej konsolidovanej správy za rok 2015
S obsahom výročnej konsolidovanej správy za rok 2015 oboznámila prítomných
starostka obce. Správa je súčasťou účtovníctva a založená bude v dokladoch na
ekonomickom oddelení.
OZ a) prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2015
b) berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2015
hlasovanie poslancov:

4/

za-6

proti-O

zdržal sa-O

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a overenie
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou
za rok 2015
Účtovníčka obce oboznámila prítomných so zaslanou Správou nezávislého
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke, ktorú obec obdržala dňa
16.9.2016. Obec vykazuje dobré výsledky, účtovníctvo je v súlade so
zákonom o účtovníctve.
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s
konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2015
hlasovanie poslancov: za-6

proti-O

zdržal sa-O

5/

Dodatok č. 2 k VZN obce Šarovce č. 4/2009 o poskytovaní sociálnej
pomoci a návratnej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi,
starobným a invalidným dôchodcom - návrh
Uvedeným Dodatkom, sa upravujú finančné sumy poskytnuté obcou
občanom v hmotnej núdzi, starobným a invalidným dôchodcom v rámci
návratnej finančnej výpomoci, s účinnosťou od 02.11.2016, oboznámila s
predloženým návrhom poslancov starostka obce.
OZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN obce Šarovce č. 4/2009 o poskytovaní
sociálnej pomoci a návratnej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi,
starobným a invalidným dôchodcom
hlasovanie poslancov: za- 6

6/

proti- O

zdržal sa- O

Rôzne
A) Žiadosť na uskutočnenie tanečnej zábavy, dňa 31.12.2016
Štefan Jónáš, Šarovce č. 342 - prijaté dňa 31.3.2016
B) Žiadosť na uskutočnenie tanečnej zábavy, dňa 31.12.2016
Alžbeta Jónášová, Šarovce č. 358 - prijaté dňa 08.09.2016
C) Žiadosť na uskutočnenie tanečnej zábavy, dňa 31.12.2016
Stanislaw Demko, Šarovce č. 308 - prijaté dňa 12.09.2016
Obec obdržala postupne tri žiadosti od občanov, týkajúce sa uskutočnenia
Silvestrovskej zábavy dňa 31.12.2016, v Dome kultúry v Šarovciach.
Nakoľko zo strany žiadateľov neprišlo k dohode, poslanci rozhodli, že sa
pritúpi k žrebovaniu. Vyžrebovať jedného z troch žiadateľov na
uskutočnenie Silvestrovskej zábavy, bol poslancami poverený občan
Rudolf Kováč - ako nestranná osoba, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ.
Vyžrebovaná bola Alžbeta Jónášová, ktorá bude s výsledkom oboznámená.
OZ povoľuje Alžbeta Jónášovej, bytom Šarovce č. 358, uskutočniť
tanečnú zábavu "Silvestrovská zábava" v Dome kultúry v Šarovciach , dňa
31.12.2016
hlasovanie poslancov: za- 6
zdržal sa- O
proti- O
D) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Erika Virágová, Šarovce č. 450
Starostka obce informovala poslancov, o žiadosti Eriky Virágovej, vo veci
odkúpenia pozemkov, za účelom výstavby rodinného domu. Jedná sa o
dva pozemky p. č. 1939 a 1940, pozemky sa nachádzajú vedľa základnej
školy, smerom na benzínovú pumpu T a M Trans. Po konštatovaní
poslancov, že je to mladá osoba, chce zostať v Šarovciach, podporia
rozvoj bývania v obci a súhlasia s predajom pozemkov - ako zámer predaja
majetku obce - priamy predaj.

OZ a) prerokovalo žiadosť Eriky Virágovej, bytom Šarovce č. 450, vo veci
odkúpenia pozemkov p. č. 1939 a p. č. 1940, k. ú. Malé Šarovce
b) schvaľuje odpredaj uvedených pozemkov ako ponuku majetku obce

c) v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje ponuku majetku obce ako „ Zámer predaja
majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa". Zámer predaja majetku obce,
zverejní obec najmenej na 15 dní v mieste spôsobom obvyklým.
hlasovanie poslancov: za- 5

proti- O

zdržal sa- 1
( Mgr. K. Lorinczová)

E) Informácia ohľadne zlepšenia mobilného a internetového pokrytia vybudovanie
telekomunikačného stožiara - OTNS, a.s., Bratislava
Obec obdržala od spoločnosti SWAN, a.s., v zastúpení spoločnosťou
OTNS, a.s., dotaz vo veci - vybudovania telekomunikačného stožiara
Šarovce - pre zlepšenie pokrytia mobilného a internetového signálu
- informovala prítomných A. Boháčová, zamestnankyňa obce.
Zatiaľ si spoločnosť overuje len možnosti. V emailovej správe sú uvedené
pozemky p. č. 151/4 ( cintorín Veľké Šarovce) a p. č. 1099/44 ( základná
škola). Momentálne by išlo o nezáväzné stanovisko OZ, následne o
spoločné stretnutie a dohodnutie dalšieho postupu. Dvaja poslanci súhlasili
s uvedenou alternatívou: L. Nap, Ľ. Balázs, traja poslanci boli proti:
S. Furiová, M. Slúková a Mgr. K. Lorinczová, a jedna poslankyňa sa
zdržala: E. Bagócsiová. Ďalšia navrhnutá alternatíva zo strany poslancov
bola, hľadať pozemok mimo zastavaného územia obce, nakoľko obec má
záujem o zlepšenie pokrytia či už mobilného, tak aj internetového sign álu.
S touto možnosťou súhlasili všetci prítomní poslanci.
OZ a) berie na vedomie informáciu spoločnosti SWAN, a.s., v zastúpení
spoločnosťou OTNS, a.s., týkajúcu sa zlepšenia pokrytia mobiného a
internetového signálu v obci
b) nesúhlasí s vybudovaním telekomunikačných zariadení na navrhnutých
pozemkoch firmou OTNS, a.s., / p. č. 151/4 - areál cintorína Veľké Šarovce, a p.
č. 1099/44 - areál základnej školy
c) doporučuje firme OTNS, a.s., hľadať pozemky na vybudovanie
telekomunikačných zariadení mimo zastavaného územia obce
hlasovanie poslancov: za- 6

proti- O

zdržal sa- O

F) Služby Šarovce - zberný dvor
Na základe informácie podanej vedúcou príspevkovej organizácie obce M.
Čechvalovou, starostka obce informovala poslancov, že cestná váha, ktorá
sa inštaluje v zbernom dvore, je už vo finálnej fáze, v krátkom čase
nastane elektronické prepojenie váhy a PC v kancelárii vedúcej Služby
Šarovce.
G) Informácia - rozpracované projekty:
1) Zefektívnenie triedeného zberu v obci Šarovce
2) Zelená kultúra okolo Zberného dvora v Šarovciach
Obec má rozpracované dva projekty. Prvého obsahom je zabezpečenie

Obec má rozpracované dva projekty. Prvého obsahom je zabezpečenie
dvoch kontajnerov na sklo, univerzálneho traktoríka - rôzne druhy
príslušenstva a v neposlednom rade vysokozdvižný vozík. Ak by projekt
bol úspešný, veľmi by nám to pomohlo, konštatovala starostka. Čo sa týka
druhého projektu, ide o zveľadenie, skrášlenie pracovného prostredia
pre zamestnancov zberného dvora. V rámci projektu je navrhnutá výsadba
zelene ( kvety, kríky a dreviny ), ktorá čiastočne odbúra vzhľad zberného
dvora svojou kvitnúcou oázou.
Diskusia
Starostka obce oznámila poslancom, že posedenie s jubilantami bude
9.11.2016 v obecnej jedálni. Ďalej ich informovala, že by sa mala obnoviť činnosť
Lekárne v Šarovciach, ďalej - obec obdržala ponuku na kúpu stroja na úpravu a
opravu menších výtlkov v obci, ale stroj nie je najlacnejší, riešenie vidí v tom, že by
sa spojilo viac obcí (2-3) a zainvestovali by spoločne, dá na zváženie ponuku
okolitým starostom.
Obyvateľ obce R. Kováč mal otázku, komu patrí kruhový objazd, nakoľko stále je
rozbitý, či sa dá s tým niečo robiť? - starostka obce povedala, že na starosti ho má
cestná správa, už komunikovala aj s políciou, ale nie je možné znížiť ho, obec ho rieši
neustále.
Záverom starostka obce požiadala poslancov, aby do najbližieho zasadnutia OZ
porozmýšľali, ako ďalej s futbalom v Šarovciach.

UZNESENIA
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:
a) prerokovalo žiadosť Eriky Virágovej, bytom Šarovce č. 450, vo veci
odkúpenia pozemkov p. č. 1939 a p. č. 1940, k. ú. Malé Šarovce
b) schválilo odpredaj uvedených pozemkov ako prebytočný majetok obce
c) v súlade s §9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schválilo predaj pozemkov priamym predajom. V zmysle §
9a ods. 5 tohto zákona obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym
predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových
ponúk záujemcov.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

povolilo Alžbeta Jónášovej, bytom Šarovce č. 358, uskutočniť
tanečnú zábavu "Silvestrovská zábava" v Dome kultúry v Šarovciach , dňa
31.12.2016

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) vzalo na vedomie informáciu spoločnosti SWAN, a.s., v zastúpení
spoločnosťou OTNS, a.s., týkajúcu sa zlepšenia pokrytia mobiného a
internetového signálu v obci
b) nesúhlasilo s vybudovaním telekomunikačných zariadení na navrhnutých
pozemkoch firmou OTNS, a.s., / p. č. 151/4 - areál cintorína Veľké Šarovce, a p.
č. 1099/44 - areál základnej školy
c) doporučilo firme OTNS, a.s., hľadať pozemky na vybudovanie
telekomunikačných zariadení mimo zastavaného územia obce
Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo Návrh na zmenu rozpočtu obce
b) v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, schválilo zmenu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. 2,
podľa predloženého návrhu a to nasledovne:
zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu
453 - prevod peňažných prostriedkov z voľných prostriedkov vlastných zdrojov
z predchádzajúcich rokov
+ 17 300 eur
+ 6 200 eur

spolu
23 500 eur
zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu
717001 - výstavba nového oplotenia cintorína v Malých Šarovciach
71713004 - nákup cestnej váhy pre príspevkovú organizáciu SLUŽBY

+ 17 300 eur
+ 6 200 eur

spolu
23 500 eur
Zdôvodnenie:
1/ Pôvodne bola plánovaná oprava plota. Po odbornom posúdení celkového stavu
oplotenia, bo tento vyhodnotený ako havarijný - rozpadáva sa a hrozí postupné zrútenie,
preto je nutné pristúpiť k výstavbe nového oplotenia.
2/ V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platného od 1.7.2016, ktorým sa menia
podmienky prevádzkovania a nakladania s odpadom, sme pristúpili k nákupu cestnej váhy
pre príspevkovú organizáciu Služby Šarovce.
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

a) prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2015
b) berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Šarovce za rok 2015

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou za rok 2015
Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach:

schválilo Dodatok č. 2 k VZN obce Šarovce č. 4/2009 o poskytovaní sociálnej
pomoci a návratnej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi, starobným a
invalidným dôchodcom
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

----

PaedDr. Katarína Tabačeková

...................................

Starostka obce:

Šarovce, dňa 19.10.2016

