OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠAROVCE

Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarovce konaného dňa 28.04.2020
v zasadačke obecného úradu

Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny 7

Iný prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Starostka obce Magdaléna Jónášová otvorila 8. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala
všetkých poslancov OZ, prizvaného právneho zástupcu obce Šarovce Mgr. Petra Nyula a ostatných
prítomných na rokovaní OZ.
V súlade pani starostka Magdaléna Jónášová určila za overovateľov zápisnice pána Rudolfa Birdáča a
pani Silviu Fὓriovú . Za zapisovateľku určila JUDr. Margitu Bednárikovú.
Starostka obce dala návrh na schválenie programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený v súlade
s ustanovením §12 odsek 4 citovaného zákona.

PROGRAM :
1/ Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie prevodu nehnuteľností „ prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa“ pán
Ján Vasilko s manželkou Máriou Vasilkovou, bytom Šarovce č. 413, 935 52 (návrh kúpnej
zmluvy)
3/ Schválenie prevodu nehnuteľností „ prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa“
pani Zuzana Kúdelová, bytom Čajkov 192, 935 24 Čajkov (návrh kúpnej zmluvy)
4/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Margaréta Virágová, bytom Šarovce č. 448,
935 52 Šarovce, schválenie „ zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa“
5/ Návrh – Zásady odmeňovanie poslancov obce Šarovce
6/ Prerokovanie právnych úkonov týkajúcich sa žiadosti o prenájom rybníka
7/ Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke pohostinstvo
Šarovce č. 108, 935 52
8/ Rôzne
9/ Diskusia
10/ Záver

(viď. príloha č. 1 zápisnice)
Pani starostka dala hlasovať o programe.
Hlasovanie:
ZA:1 (poslanec : Birdáč, )
Kajtárová, Fὓriová)

PROTI:6 ( poslanci: Bystránska, Lὃrinczová, Bakula, Bagócsiová,
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

Uznesenie č. : 8/1/2020
Obecné zastupiteľstvo
-

neschválilo návrh programu 8.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva v Šarovciach,
zverejnený v súlade s ustanovením §12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení .

Pri schvaľovaní pôvodného návrhu programu zasadnutia podľa odseku 4 zákona o obecnom zriadení ,
bol prednesený pozmeňujúci návrh na zmenu programu zástupcom starostky obce .
Ujala sa slova pani zastupujúca starostka Mgr. Katarína Lὃrinczová ktorá predniesla písomný návrh
na zmenu programu zasadnutia OZ v nasledujúcom znení :
* preformulované znenie programového bodu 1) na Otvorenie Text za zátvorkou upraviť do ďalších
programových bodov.
Navrhla zaradiť do programu rokovania:
Bod 2) Určenie overovateľov zápisnice
Bod 3) Voľba návrhovej komisie
Bod 4) Kontrola plnenia uznesení
Do Bodu 5) vložiť nové znenie textu – Prejednanie žiadosti o uzatvorenie riadnej nájomnej zmluvy
medzi prenajímateľom Obec Šarovce a nájomcom Rybársky spolok Granus Šarovce
Znenie bodu 6 vypustiť a nahradiť textom tohto znenia „Interpelácia poslancov“
Návrh na zmenu programu rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájenie
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie žiadosti o uzatvorenie riadnej nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Obec
Šarovce a nájomcom Rybársky spolok Granus Šarovce
Interpelácia poslancov
Rôzne
Diskusia
Záver

Starostka obce v súlade s ustanovením §12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení dala hlasovať
o zmene programu rokovania .

Hlasovanie:
ZA:6 ( poslanci: Bystránska, Lὃrinczová, Bakula, Bagócsiová, Kajtárová, Fὓriová) PROTI:1 (poslanec :
Birdáč, )
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0

Uznesenie: 8/2/2020
Obecné zastupiteľstvo
-

schvaľuje program 8.riadneho rokovania OZ na základe predloženého návrhu pani
Mgr. Katarínou Lὃrinczovou – zastupujúcou starostkou

Mgr. Katarína Lὃrinczová – zastupujúca starostka zopakovala mená overovateľov zápisnice pán
Rudolf Birdáč, pani Silvia Fὓriová.
Do návrhovej komisie určila Eriku Bagócsiovú a Evu Kajtárovú .
Zastupujúca starostka predniesla žiadosť i o uzatvorenie riadnej nájomnej zmluvy medzi
prenajímateľom Obce Šarovce a nájomcom Rybárskym spolkom Granus Šarovce, a otvorila diskusiu
k bodu rokovania .
Hlavná kontrolórka obce predniesla informáciu o doručení podnetu z Okresnej prokuratúry Levice, vo
veci vyžiadania listín a podkladov, spis. zn. Pd49/20/4402-3 , vo veci preskúmania zákonného
postupu Obce Šarovce pri uzatváraní Zmluvy o nájme rybníka zo dňa 30.11.2018 medzi obcou
a rybárskym spolkom GRANUS Šarovce.
Do diskusie sa zapojili jednotlivo poslanci OZ.
Starostka obce informovala poslancov ohľadom situácie okolo prenájmu obecného majetku ,
rybníka.
Zároveň požiadala o slovo právneho zástupcu obce Mgr. Petra Nyúla k predmetnej žiadosti,
a k skutočnostiam týkajúcim sa prenájmu rybníka.
Starostka obce informovala poslancov, že toho času do prijatia rozhodnutia obecného zastupiteľstva
o ďalšom postupe pri prenechaní majetku do užívania v súlade s ustanovením zákona o majetku obcí,
obec uzatvára zmluvy na krátkodobý prenájom rybníka v lehote 10 dní.
Poslanci OZ požiadali starostku obce, aby na najbližšie zasadnutie bola prizvaná bývalá starostka obce
JUDr. Trníková, PaedDr.Tabačeková, zástupca rybárskeho spolu GRANUS ohľadom vysvetlenia
skutočností a získania informácií o uzatvorenej nájomnej zmluve na rybník v Šarovciach, ktorý obec
vlastní.
Uznesenie: 8/3/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie žiadosť na prenájom rybníka, a informácie o krátkodobom prenájme
rybníka zo strany obce

b) ukladá Obecnému úradu prizvať na zasadnutie OZ JUDr. Trníkovú, PaedDr. Tabačekovú ,
a štatutárneho zástupcu rybárskeho spolku GRANUS Šarovce , vo veci prejednania uzatvorenej
nájomnej zmluvy na rybník

V Šarovciach dňa, 28.04.2020

Starostka obce Šarovce:
Zapisovateľka:
Overovatelia:

Magdaléna Jónášová ........................................................
JUDr. Margita Bednáriková ........................................................
Silvia Fὓriová

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

Rudolf Birdáč

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

