OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠAROVCE

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarovce konaného dňa 25.2.2019
v zasadačke obecného úradu

Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny 6

Iný prítomní:

podľa prezenčnej listiny 5

Starostka obce Magdaléna Jónášová, otvorila tretie obecné zastupiteľstvo privítala všetkých
poslancov a ostatných členov podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici. Predniesla program ktorý
dala schváliť poslancami OZ.

PROGRAM:
1/ Otvorenie zasadnutia- určenie overovateľov, zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení
2/ Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2018
3/ Správa o kontrolnej činnosti a o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
4/ a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2019 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
b) Rozpočet obce na rok 2019 – návrh na úpravu / originálne kompetencie
5/Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
stravovanie dieťaťa v školskej jedálni – návrh ( navýšenie finančného pásma nákladov na nákup
potravín z 2 pásma na 3 pásmo)
6/ Informácia ohľadom vyúčtovania dotácie TJ – Klas Šarovce za rok 2018
7/ Žiadosť TJ – Klas Šarovce – navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
8/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – úprava kapitálového rozpočtu obce na rok 2019
9/ Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 / schválenie
10/ Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc – Mária Horváthová , Šarovce č. 69
11/ Žiadosť o odkúpenie rodinného domu – Rozália Madajová ,Šarovce č. 296
12/ Žiadosť o poskytnutie nebytového priestoru do prenájmu – Ildikó Horváthová, Šarovce č. 494
( doplnenie žiadosti)
13/Žiadosť o umiestnenie do prenájmu – Gizela Tóthová, Šarovce č. 322
14/ Žiadosť Karola Horvátha , o udelenie súhlasu otváracích hodín prevádzky kaviarne Lagúna

15a) Žiadosť hlavnej kontrolórky obce o doplatenie odmeny vo výške 30% za obdobie od 01.07.201831.01.2019
b) Žiadosť hlavnej kontrolórky obce o odmenu do výšky 30% z mesačného platu HK, s účinnosťou
vyplatenia odmeny ku mzde
16/ Žiadosť o NFP miestna občianska poriadková služba
Pani starostka Magdaléna Jónášová predniesla návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
doplnený o body rokovania č. 14 až č.16.
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0
ZDRŽAL SA:0
NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa : Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 1 Otvorenie zasadnutie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu
3. riadne zasadnutie OZ o 17:30 hod. otvorila Magdaléna Jónášová starostka obce. Starostka obce
privítala poslancov OZ a ostatných prítomných. Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 6
poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice nasledovných poslancov:
•
•

Pani Eva Kajtárová
Pani Erika Bagócsiová

Kontrola plnenia uznesení – starostka obce informovala prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce
z uznesení obecného zastupiteľstva boli splnené.

K bodu 3 Správa o kontrolnej činnosti a o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Pani hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 . (viď. správa HK. obce
z kontrolnej činnosti za rok 2018).
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa : Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 4 programu OZ
Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2018
Pani hlavná kontrolórka predniesla návrh VZN obce Šarovce č. 1/2019 a poslanci OZ prerokovali
a schválili návrh VZN obce Šarovce č. /2019 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. Hlavná kontrolórka obce predniesla informáciu o čerpaní rozpočtu obce k 31.12.2018.
Poslanci sa na minulom zasadnutí OZ dohodli že sa vrátia k prejednaniu žiadosti školy zo 7.1.2019
„Žiadosť ZŠ – MŠ – Alapiskola és Óvoda, Šarovce č. 426“. Pani Fojtíková účtovníčka školy predniesla
tiež a poukázala na čerpanie rozpočtu školy na rok 2018. Poslanci OZ prerokovali na základe
predložených informácii doplatenie originálnych kompetencii pre ZŠ – MŠ za mesiac január a február
v sume 1 039,00€ predložených Vid. Priložené doklady k zápisnici.

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 5 programu OZ - Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni – návrh ( navýšenie finančného pásma nákladov
na nákup potravín z 2 pásma na 3 pásmo)
Pani prednostka Alžbeta Boháčová predniesla žiadosť ZŠ o navýšenie finančného pásma nákladov na
nákup potravín z druhého pásma do tretieho. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali žiadosť
aj návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2011 príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
stravovanie dieťaťa v školskej jedálni (viď. priložené k zápisnici).

K bodu 6 programu OZ - Informácia ohľadom vyúčtovania dotácie TJ – Klas Šarovce za rok 2018
Pani hlavná kontrolórka informovala poslancov o zisteniach vyúčtovania dotácie TJ Klas Šarovce (viď.
priložené k zápisnici).
K bodu 7 programu OZ - Žiadosť TJ – Klas Šarovce navýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
Žiadosť TJ – Klas Šarovce predniesol pán Alexander Jónáš žiadal o navýšenie mesačnej dotácie zo
750,00€ na 1 220,00€, čo skonštatoval že 750,00€ im mesačne nestačí na chod telovýchovy . Poslanci
OZ prerokovali žiadosť, a nariadili TJ – Klas Šarovce aby do 1.3.2019 predložili obecnému úradu
Šarovce podrobný rozpočet na rok 2019 a organizačnú štruktúru telovýchovy.
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 8 programu OZ - Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – úprava kapitálového rozpočtu obce na
rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla rozpočtové opatrenie č. 1/2019 úpravu kapitálového roz. Obce
kde sa žiadal presun sumy zo sumy 20 000€ rekonštrukcia strechy na 10 000€ výstavba altánku
v areáli futbalového ihriska. Poslanci OZ nesúhlasili s úpravou kapitálového rozpočtu obce ale
odporučilo pani starostke prizvať odbornú osobu na posúdenie stavu strechy TJ – Klas , aby odborná
osoba na vypracovala predbežný rozpočet na havarijný stav strechy budovy TJ – Klas.
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 9 programu OZ - Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 / schválenie
Pani prednostka Alžbeta Boháčová informovala poslancov o vypracovanom Programe odpadového
hospodárstva na rok 2016-2020.
K bodu 10 programu OZ - Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc – Mária Horváthová , Šarovce č. 69

Starostka obce predniesla žiadosť Márii Horváthovej bytom č. 69, informovala poslancov OZ
o havarijnom stave strechy na rodinnom dome č. 69. Poslanci prerokovali žiadosť a schválili pani
Gizele Tóthovej 700,00€ návratnú finančnú výpomoc, ktorú pani Tóthová musí splatiť v 7 splátkach,
vždy do 20 daného mesiaca.
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 11 programu OZ - Žiadosť o odkúpenie rodinného domu – Rozália Madajová ,Šarovce č. 296
Zapisovateľka M. Bednáriková predniesla žiadosť pani Rozálii Madajovej bytom Šarovce č. 296,
týkajúcu sa odkúpenia rodinného domu pod sú. Č. 296 počas dražby. Uvedený dom je pod dražbou
v zmysle konkurznej veci už druhý krát. Cena nehnuteľnosti je ohodnotená na 13 000,00€ . Poslanci
OZ prerokovali danú žiadosť a nesúhlasili s odkúpením rodinného domu sp.č. 296.
Hlasovanie poslancov: ZA: 1( Poslanec Birdáč) PROTI: 5 (Poslanci - Bagócsiová, Ing. Bakula,
Bystránská, Fὓriová, Kajtárová) ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa : Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 12 programu OZ – Žiadosť o poskytnutie nebytového priestoru do prenájmu – Ildikó
Horváthová, Šarovce č. 494
Zapisovateľka M. Bednáriková predniesla žiadosť pani Ildikó Horváthovej. Pani Horváthová žiada
poskytnutie nebytového priestoru do prenájmu. Poslanci OZ jej 7.1.2019 schválili prenájom. Dňa
25.2.2019 obec obdržala odstúpenie z prenájmu osoby Ildikó Horváthovej a zároveň žiadala aby ako
osoba vstúpil do nájomného vzťahu jej manžel Milan Horváth. Dôvod odstúpenie ešte nezačatého
nájomného vzťahu uviedla svoj nepriaznivý zdravotný stav.
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 13 programu OZ Žiadosť o umiestnenie do prenájmu – Gizela Tóthová, Šarovce č. 322
Starostka obce predniesla žiadosť Gizeli Tóthovej bytom č. 322, informovala poslancov OZ o jej
nepriaznivom rodinnom stave, o tom že nemá kde bývať, pretože kvôli synovi mala nezhody zo
svojimi rodičmi, mama ju vyhodila z domu. Momentálne býva u svojho bývalého manžela. Bývalý
manžel je ťažko chorý. Poslanci prerokovali žiadosť pani Tóthovej a rozhodli sa dať do prenájmu izbu
v rodinnom dome sp.č. 338na dobu 3 mesiacov ako skúšobná doba.
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 14 programu OZ - Žiadosť Karola Horvátha , o udelenie súhlasu otváracích hodín prevádzky
kaviarne Lagúna
Pani prednostka Alžbeta Boháčova predniesla žiadosť pána Karola Horvátha týkajúcu sa otváracích
hodín prevádzky kaviarne Lagúna. Poslanci OZ súhlasili z otváracou dobou PO –NE od 10:00 do 22:00.

Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 15 programu OZ:
a) Žiadosť hlavnej kontrolórky obce o doplatenie odmeny vo výške 30% za obdobie od 01.07.201831.01.2019
b) Žiadosť hlavnej kontrolórky obce o odmenu do výšky 30% z mesačného platu HK, s účinnosťou
vyplatenia odmeny ku mzde
Pani hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács si predložila a predniesla svoju žiadosť poslancov OZ.
Poslanci prerokovali jej žiadosť a schválili odmenu vo výške 30% za obdobie od 01.07.201831.01.2019 . Poslanci prerokovali zároveň aj žiadosť o vyplácaní odmeny mesačne k mzde HK, stým že
nesúhlasia s vyplácaním odmeny HK mesačne.
Za odmenu vo výške 30% za obdobie 01.07.2018-31.01.2019
Hlasovanie poslancov: ZA: 6 (Poslanci: Bagócsiová, Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská, Fὓriová,
Kajtárová) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)
Za odmenu vo výške 30% z mesačného platu HK, s účinnosťou vyplatenia odmeny ku mzde počnúc
mzdou za mesiac február 2016.
Hlasovanie poslancov: ZA: 3 ( Ing. Bakula, Birdáč, Bystránská,) PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 3
( Poslankyne: Kajtárová, Bagócsiová, Fὓriová) NEPRÍTOMNÝ: 1 (Poslankyňa: Mgr. Lὃrinczová)

K bodu 16 programu OZ - Žiadosť o NFP miestna občianska poriadková služba
Pani prednostka Alžbeta Boháčova informovala poslancov OZ , že vyšla výzva na občiansku hliadku.
Konštatovala že obec Šarovce podáva žiadosť NFP „Miestna občianska poriadková služba v
Šarovciach“ ktorú je potrebné podať do 8. marca 2019.
Kód výzvy: OPLZ – PO5-2018-1
Počet členov poriadkovej služby : 4
Poslancov OZ oboznámila s cieľmi projektu: sú v slade s platným Programom rozvoja obce Šarovce
2016-2025 – prioritná oblasť – sociálna, špecifický cieľ 2.2 sociálne služby, opatrenia 2.2.1 služby pre
obyvateľstvo, aktivita 2.2.1.5 občianska hliadka. Ďalej informovala poslancov o povinnosti
spolufinancovania projektu tj. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na 4 členov hliadky.

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce Magdaléna Jónášová, ktorá
poďakovala poslancom za účasť.

Zapísala:

Overovatelia:

JUDr. Margita Bednáriková

Eva Kajtárová

Erika Bagócsiová

V Šarovciach 25.02.2019

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

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

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

Prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2019
Uznesenie č. 3/1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: schvaľuje predložený program 3. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 3/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: vzalo na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce na rok 2018
Uznesenie č. 3/3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2018
b) schválilo predloženú správu hlavnej kontrolórky obce
z kontrolnej činnosti za rok 2018 v súlade s ustanovením §18 odsek 1 písmeno e) zákona o obecnom
zriadení
Uznesenie č. 3/4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: A) a) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č.
1/2019 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
B) a) prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu originálne
kompetencie, týkajúce sa doplatenia originálnych kompetencií pre Základnú školu s Materskou
školou – Alapiskola és Óvoda Šarovce nasledovne: * Január 2019 v sume 1 039,00€
* Február 2019 v sume 1 039,00€
b) schválilo doplatenie originálnych kompetencií pre
Základnú školu s Materskou školou – Alapiskola és Óvoda Šarovce, za mesiac :
* Január 2019 v sume 1 039,00€
* Február 2019 v sume 1 039,00€
Uznesenie č. 3/5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 3/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa
v školskej jedálni
b) schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o príspevkoch na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za strhávanie dieťaťa v školskej jedálni – podľa predloženého
návrhu
Uznesenie č. 3/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: berie na vedomie informáciu ohľadom vyúčtovania TJ – Klas
Šarovce za rok 2018

Uznesenie č. 3/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť TJ Klas Šarovce o navýšení dotácie
z rozpočtu obce na rok 2019
b)schválilo navýšenie dotácie zo sumy 750€ na 1 000€ na
činnosť TJ Klas Šarovce s tým, že TJ Klas Šarovce do 1.3.2019 dokladuje podrobný rozpočet na rok
2019 a organizačnú štruktúru telovýchovy
Uznesenie č. 3/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 týkajúce sa
presunu finančných prostriedkov sume 10 000€ z kapitálových výdavkov rekonštrukcia strechy na
výstavbu altánku v areáli futbalového ihriska
b) odporučilo starostke obce prizvať odbornú osobu na posúdenie stavu strechy TJ Klas Šarovce, na
vypracovanie predbežného rozpočtu za havarijní stav strechy budovy TJ Klas Šarovce
Uznesenie č. 3/9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) berie na vedomie dôvodovú správu k prijatiu Programu
odpadového hospodárstva. Programu obce Šarovce na roky 2016-2020
b)schvaľuje v zmysle §10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z.
Program odpadového hospodárstva obce Šarovce na roky 2016-2020
c) ruší v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Program odpadového hospodárstva obce Šarovce na obdobie roky 2011-2015
Uznesenie č. 3/10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť Márii Horváthovej, Šarovce č. 69 týkajúcu
sa návratnej finančnej výpomoci
b )schválilo návratnú finančnú výpomoc pani Márii Horváthovej, Šarovce č. 69 v sume 700,00€, za
účelom opravy strechy rodinného domu
Uznesenie č. 3/11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť pani Rozálii Madajovej bytom Šarovce
č. 296 vo veci: odkúpenia rodinného domu č. 296, z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu
b) nesíhlasilo predloženou žiadosťou pani Rozálie Madajovej, vo veci odkúpenia rodinného domu
obcou
Uznesenie č. 3/12/2019
Obecné zastupiteľstvo V Šarovciach: a) prerokovalo doplnenie žiadosti Ildikó Horváthovej bytom
Šarovce č. 494 , týkajúcej sa nájmu nebytového priestoru sp. č. 127-1 miestnosť, za účelom
podnikania, maloobchod zmiešaný tovar
b) schválilo 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) s tým, že nájomcom bude manžel menovanej Milan Horváth ( z dôvodu
tehotenstva manželky)

c) súhlasí s prenájmom priestoru, ktorý sa nachádza pod sp. č. 127 -1 miestnosť , na rok
v mesačným nájomným 50,00€
d) schválilo v zmysle §9 ods.2, prísm. A zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov „ zámer prevedenia prebytočného majetku obce do nájmu“ s tým že
nájomcom nebytového priestoru na sp. č. 127 – 1 miestnosť bude pán Milan Horváth, bytom Šarovce
č. 494, IČO: 43 374 883
Uznesenie č. 3/13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť pani Gizeli Tóthovej bytom Šarovce
č. 322 o umiestnenie do prenájmu (obecný dom sp. č. 338)
b) schválilo Gizele Tóthovej bytom Šarovce č. 322, prenájom 1 miestnosti v obecnom dome sp.č. 338,
na skúšobnú dobu 3 mesiacov
Uznesenie č. 3/14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť Karola Horvátha týkajúcu sa otváracích
hodín prevádzky kaviarne LAGÚNA
b) schválilo prevádzkovú dobu
Uznesenie č. 3/15a/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť Mgr. Adriany Kovács, týkajúcu sa
vyplatenia odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške 30% za obdobie : 1.7.2018-31.1.2019
b) schválilo žiadosť Mgr. Adriany Kovács, týkajúcu sa vyplatenia
odmeny vo výške 30% za obdobie: 1.7.2018-31.1.2019
Uznesenie č. 3/15b/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) prerokovalo žiadosť Mgr. Adriany Kovács, týkajúcu sa
mesačnej odmeny do výšky 30% mesačného platu HK, s účinnosťou vyplatenia odmeny ku mzde
počnúc mzdou za mesiac február 2019
Uznesenie č.3/16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach: a) súhlasí s predložením žiadosti NFP „Miestna občianska
poriadková služba v Šarovciach“
Kód výzvy: OPLZ – PO5-2018-1
Počet členov poriadkovej služby : 4
Pričom ciele projektu sú v slade s platným Programom rozvoja obce Šarovce
2016-2025 – prioritná oblasť – sociálna, špecifický cieľ 2.2 sociálne služby, opatrenia 2.2.1
služby pre obyvateľstvo, aktivita 2.2.1.5 občianska hliadka
b) súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov na 4 členov hliadky.

V Šarovciach 25.02.2019

