Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
konaného dňa 14.07.2020
Prítomní:
poslanci OZ: Ing. Ondrej Bakula, Erika Bagócsiová, Rudolf Birdáč, Silvia Fűriová, Eva Kajtárová,
Mgr. Katarína Lőrinczová
starostka obce:
Magdaléna Jónášová
hlavná kontrolórka obce:
Mgr. Adriana Kovács
advokát:
Mgr. Peter Nyúl
zamestnanci obecného úradu a verejnosť: viď priložená prezenčná listina, ako príloha k zápisnici
neprítomní: poslankyňa Helena Bystránska
Program:
1.
Zahájenie, návrh programu rokovania OZ v Šarovciach
2.
Určenie overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Návrh VZN č. 1/2020 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
5.
Návrh VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce
6.
Požiadavka poslancov na vypovedanie mandátnej zmluvy na poskytovanie právnych služieb
7.
Kontrola plnenia úloh hlavnej kontrolórky obce Šarovce
8.
Návrh na úpravu odmeny hlavného kontrolóra obce Šarovce
9.
Návrh na úpravu odmeny starostky obce Šarovce
10. Návrh na zverejnenie prenájmu majetku obce Šarovce - vodnej plochy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Rybársky spolok GRANUS Šarovce
11. Návrh plánu rokovania a termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach na II. polrok
2020
12. Kontrola správnosti a úplnosti zverejnených zápisníc a uznesení OZ Šarovce
13. Kontrola plnenia uznesení - predkladá hlavná kontrolórka písomne
14. Interpelácia poslancov
15. Diskusia
16. Záver
K bodu č. 1 - Zahájenie, návrh programu rokovania OZ v Šarovciach
Starostka obce privítala všetkých prítomných na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomní boli
6 poslanci. Poslankyňa Mgr. K. Lőrinczová, sa opýtala, či sa pani Bystránska ospravedlnila, starostka
odpovedala, že áno, ospravedlnila sa. Starostka obce konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, a následne prečítala návrh Programu rokovania obecného zastupiteľstva v
Šarovciach.
Po prečítaní návrhu programu povedala, že nakoľko je to „ Návrh programu “, ktorý bol predložený
poslancami ( Ing. O. Bakula, E. Bagócsiová, S. Fűriová, E. Kajtárová a Mgr. K. Lőrinczová ),
odstupuje od vedenia rokovania obecného zastupiteľstva a dáva slovo niektorému z poslancov.
Nakoľko pani starostka, Magdaléna Jónášová, odmietla viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, mal by
zasadnutie viesť zástupca starostu. Z dôvodu, že do času zasadnutia OZ starostka obce nevymenovala svojho
zástupcu, preto sa slova ujala pani Mgr. Katarína Lőrinczová, poslankyňa poverená obecným zastupiteľstvom
na ustanovujúcom zasadnutí OZ uznesením č. 8 a) zo dňa 6.12.2018.

Úvodom privítala starostku obce, hlavnú kontrolórku obce, pána advokáta, poslancov OZ,
zamestnancov obce a prítomných občanov.
Po privítaní, dala návrh na zmenu programu nasledovne:
V bode č. 8 – pôvodný text nahradiť textom tohto znenia: „ Rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra obce Šarovce – úväzok “,
V bode č. 10 – pôvodný text nahradiť textom tohto znenia: „ Návrh na uloženie vykonania
kontrolných úloh pre hlavnú kontrolórku obce Šarovce “.
Po prečítaní vyššie uvedeného, sa prihlásila o slovo hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács,
a požiadala o doplnenie programu a to v Bode č. 8 o písmeno b), s textom: „Vzdanie sa funkcie
hlavného kontrolóra dňom 15.07.2020 “. Tento návrh si prisvojil poslanec Ing. Ondrej Bakula, ktorý
ho navrhol doplniť do návrhu programu rokovania OZ na základe žiadosti hlavnej kontrolórky.
Poslankyňa, poverená OZ, Mgr. K. Lőrinczová prečítala návrh programu rokovania so zmenami
a doplnkami nasledovne:
Program:
1. Zahájenie, návrh programu rokovania OZ v Šarovciach
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh VZN č. 1/2020 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
5. Návrh VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce
6. Požiadavka poslancov na vypovedanie mandátnej zmluvy na poskytovanie právnych služieb
7. Kontrola plnenia úloh hlavnej kontrolórky obce Šarovce
8. A) Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Šarovce - úväzok
B) Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra dňom 15.07.2020
9. Návrh na úpravu odmeny starostky obce Šarovce
10. Návrh na uloženie vykonania kontrolných úloh pre hlavnú kontrolórku obce Šarovce
11. Návrh plánu rokovania a termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach na II. polrok
2020
12. Kontrola správnosti a úplnosti zverejnených zápisníc a uznesení OZ Šarovce
13. Kontrola plnenia uznesení - predkladá hlavná kontrolórka písomne
14. Interpelácia poslancov
15. Diskusia
16. Záver
O tomto návrhu dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, schvaľuje Program rokovania 10. zasadnutia obecného
zastupiteľstva s navrhovanými zmenami a doplnkami.
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

K bodu č. 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Nakoľko starostka obce bola prítomná na zasadnutí OZ, poslankyňa poverená OZ, Mgr. K.
Lőrinczová, vyzvala starostku obce na určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice
starostka určila E. Kajtárovú a S. Fűriovú, za zapisovateľku určila A. Boháčovú.
Poslankyňa Mgr. K. Lőrinczová, návrh na overovateľov a zapisovateľa prijala. Túto skutočnosť brali
na vedomie i poslanci OZ s tým, že overovatelia zápisnice budú E. Kajtárová a S. Fűriová, a
zapisovateľka A. Boháčová.

Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
berie na vedomie overovateľov zápisnice E. Kajtárová a S. Fűriová, a za zapisovateľku A. Boháčová.
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslankyňa poverená OZ, Mgr. K. Lőrinczová, predniesla návrh na zloženie návrhovej komisie
v nasledovnom zložení: Ing. Ondrej Bakula, Erika Bagócsiová a Rudolf Birdáč. Potom prečítala návrh
na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrej Bakula, Erika Bagócsiová a Rudolf Birdáč.
hlasovanie - za: 4

proti: 0

zdržal sa: 1 ( Ing. O. Bakula )

nehlasoval: 1 ( R. Birdáč )

K bodu č. 4 - Návrh VZN č. 1/2020 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
Poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, informovala prítomných, že návrh Rokovacieho
poriadku vypracovala skupina poslancov OZ spoločne. Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli
obce v zákonnej lehote. Opýtala sa starostky obce, či boli zo strany občanov vznesené písomné
pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k „ Návrhu VZN č. 1/2020 – Rokovací poriadok OZ
v Šarovciach “. Starostka odpovedala že neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Návrh VZN č.
1/2020 je priložený k zápisnici.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému návrhu. Poslanci nemali pripomienky.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, po prerokovaní " Návrhu VZN č. 1/2020 - Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Šarovciach "
A) konštatuje,
že Návrh VZN č. 1/2020 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šarovciach, bol v
zákonom stanovenom termíne zverejnený na úradnej tabuli obce Šarovce a na webovom sídle obce
Šarovce a k návrhu neboli vznesené žiadne písomné pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy
B) schvaľuje,
VZN č. 1/2020 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šarovciach tak, ako bolo
predložené.
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

K bodu č. 5 - Návrh VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, informovala prítomných, že Návrh VZN č. 2/2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce, vypracovala skupina poslancov OZ
spoločne. Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonnej lehote. Opýtala sa starostky
obce, či boli zo strany občanov vznesené písomné pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k „ Návrhu
VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce “. Starostka odpovedala,
že neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Návrh VZN č. 2/2020 je priložený k zápisnici.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému návrhu. Poslanci nemali pripomienky.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, po prerokovaní " Návrhu VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Šarovce “
A) konštatuje,
že Návrh VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce, bol v
zákonom stanovenom termíne zverejnený na úradnej tabuli obce Šarovce a na webovom sídle obce
Šarovce a k návrhu neboli vznesené žiadne písomné pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy
B) schvaľuje,
VZN č. 2/2020 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce tak, ako bolo
predložené
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

K bodu č. 6 - Požiadavka poslancov na vypovedanie mandátnej zmluvy na poskytovanie
právnych služieb
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, predniesla Dôvodovú správu, týkajúcu sa zrušenia
Mandátnej zmluvy, uzatvorenej medzi obcou Šarovce a advokátom Mgr. P. Nyúlom, na dobu určitú od
01.05.2020 do 31.08.2020, vo veci právneho poradenstva na prenájom vodnej plochy v obci Šarovce.
Na základe zmluvy, bol právnikovi vyplatený k dnešnému dňu 14.07.2020, finančný obnos cca vyše
2000 €. Nakoľko obec, t. č. neeviduje žiadne súdne spory, poslanci majú za to, že právne poradenstvo
a ani advokátske služby obec v súčasnosti nepotrebuje. Na základe uvedeného, žiadajú poslanci
starostku obce o písomné vypovedanie Mandátnej zmluvy tak, ako je uvedené v dôvodovej správe,
ktorá je súčasťou návrhu a tejto zápisnice. Ďalej navrhujú vykonať úpravu v rozpočte obce na rok 2020
v položke špeciálne služby na sumu 3.000 €, a to rozpočtovým opatrením. Materiál a dôvodová správa
sú priložené k zápisnici.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému návrhu.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová prečítala
návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, po prerokovaní " Požiadavky poslancov na vypovedanie
mandátnej zmluvy na poskytovanie právnych služieb "

A) konštatuje,
že obec Šarovce, toho času nepotrebuje právne poradenstvo a advokátske služby, nakoľko toho
času neeviduje súdne spory, ktoré by potrebovali právne zastupovanie
B) vyhlasuje,
že spolupráca s advokátom: Mgr. Peter Nyúl, advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej
komory, pod č. 922, so sídlom ul. kpt. Jaroša 4, 934 05 Levice, je pre obec Šarovce
neodôvodnená
C) žiada starostku obce Šarovce,
o doručenie výpovede mandátnej zmluvy zo dňa 01.05.2020 pre advokáta Mgr. Petra Nyúla
D) schvaľuje
vykonať rozpočtové opatrenie v schválenom rozpočte obce Šarovce na rok 2020, na položke 637
005 - Špeciálne služby ( právne, ochrana objektov ), a to znížením celkovej rozpočtovanej čiastky
5.000 € o 2.000 €, čo po úprave činí 3.000 €
E) ukladá,
vykonať zmenu rozpočtu na položke 637 005 - Špeciálne služby ( právne, ochrana objektov ) v
schválenej výške
zodpovedná: JUDr. M. Bednáriková - účtovníčka obce, v termíne: do 20.07.2020
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

K bodu č. 7 - Kontrola plnenia úloh hlavnej kontrolórky obce Šarovce
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, predniesla Dôvodovú správu, týkajúcu sa
vykonania kontroly plnenia úloh hlavnej kontrolórky obce Mgr. Adriany Kovács, za obdobie od
06.12.2018 do 16.06.2020 skupinou poslancov. Na základe vykonanej kontroly, táto zistila porušenie
povinnosti hlavného kontrolóra v zmysle §18 f bod 1 písm. b) , pričom zo strany hlavného kontrolóra
nebol predložený Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a na II. polrok 2020 a tieto neboli ani
zverejnené zákonom stanovenom termíne. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a na II. polrok
2019 bol predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu, ale tieto neboli zverejnené. Obecné
zastupiteľstvo navrhuje uložiť hlavnej kontrolórke písomné upozornenie za porušenie pracovných úloh
a povinností vyplývajúcich z jej funkcie. Materiál a dôvodová správa sú priložené k zápisnici.
O slovo požiadala hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács:
Už na minulom zasadnutí OZ som hovorila, že všetky svoje písomnosti čo sa týka zasadnutia
obecného zastupiteľstva preposielam na obecný úrad, takže ja si svoje povinnosti plním podľa zákona,
a všetko predkladám v lehote.
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
hlavný kontrolór má kontrolovať, či obecný úrad plní úlohy
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
Myslím si, že za tie roky čo som robila hlavnú kontrolórku v obci Šarovce, som si plnila svoje úlohy,
obci som nespôsobila žiadnu materiálnu škodu. Žiadna kontrola zo strany obecného zastupiteľstva mi
nebola uložená.
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Kto je zodpovedný za zverejnenie materiálov obecného zastupiteľstva?
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
Ja som preposielala svoje materiály zapisovateľke. Za starostky Trníkovej a Tabačkovej to bola A.
Boháčová, a teraz je to JUDr. M. Bednáriková.

Poslankyňa, poverená OZ - Mgr. K. Lőrinczová dala návrh na prestávku 5 minút ( čas 8,40 hod. )
a dala poslancom o prestávke hlasovať
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Pokračovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva, čas 8,45 hod.
Hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács ďalej uviedla nasledovné:
Na základe § 18f písm. h) – hlavný kontrolór vykonáva kontrolu, ak ho o to požiada obecné
zastupiteľstvo alebo starosta. Zo strany štatutára som bola poverená touto úlohou, a bola som
nápomocná. Za tie roky som spolupracovala aj so zamestnancami obce. Po technickej stránke obecné
zastupiteľstvo zabezpečuje obecný úrad, ja som materiály odovzdala v lehote.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, odpovedala hlavnej kontrolórke, že podľa § 18f bod1
písm. b) hlavný kontrolór predkladá OZ a to raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý
musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Toto
ustanovenie pani hlavná kontrolórka nesplnila.

Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému návrhu.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová prečítala návrh na
uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
A) konštatuje porušovanie povinnosti zamestnanca, hlavnej kontrolórky obce Šarovce, Mgr. Adriany
Kovács, ktoré porušenie spočíva v tom, že nepredložila opakovane na rokovanie obecného
zastupiteľstva od 06.12.2018 návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, na II. polrok 2020
a tieto návrhy plánov kontrolnej činnosti, ako aj návrhy plánov kontrolnej činnosti na I. polrok
2019 a na II. polrok 2019 neboli zverejnené v zmysle zákona o obecnom zriadení na úradnej tabuli
obce Šarovce, preto so svojim konaním zvlášť hrubým spôsobom porušila úlohy hlavnej
kontrolórky v zmysle §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
B) písomne upozorňuje hlavnú kontrolórku obce Šarovce, Mgr. Adrianu Kovács, v súlade
s 18a ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na zvlášť hrubý spôsob porušenia úloh hlavnej kontrolórky v zmysle §18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej
upozorňuje hlavnú kontrolórku obce Šarovce, Mgr. Adrianu Kovács, že ak opakovane alebo
zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
obecné zastupiteľstvo je oprávnené v súlade s §18a ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. odvolať hlavnú kontrolórku z jej funkcie.
C) odporúča starostke obce Šarovce, aby písomné upozornenie obsiahnuté v bode B) tohto
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šarovciach, vrátane jeho odôvodnenia v bode A) tohto
uznesenia, doručila hlavnej kontrolórke, Mgr. Adriane Kovács, doporučenou poštou do
vlastných rúk
Termín: 20.07.2020
Kontrola plnenia uznesenia: septembrové zasadnutie
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

Po hlasovaní poslancov hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács žiadala:
- zapísať do zápisnice písomné vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky,
- a pripomienku, že „ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 “, by som
predložila na riadnom zasadnutí OZ, keď sa bude schvaľovať Záverečný účet obce
K bodu č. 8 A) - Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Šarovce - úväzok
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, predniesla Dôvodovú správu, obsahom ktorej je
Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Šarovce – úväzok.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Šarovce, bol stanovený na 0,10. V marci roku 2015 bola
zvolená za hlavnú kontrolórku obce Šarovce, Mgr. Adriana Kovács, s ktorou obec uzatvorila pracovnú
zmluvu s pracovným úväzkom 0,10. V júni 2016 bol hlavnej kontrolórke obecným zastupiteľstvom
zvýšený pracovný úväzok na 0,20, čo je v rozpore so zákonom. OZ preto predkladá návrh na
vykonanie nápravy, t. z. vrátiť pracovný úväzok hlavnej kontrolórke na pôvodných 0,10 tak, ako bolo
stanovené pôvodne, s účinnosťou od 01.07.2020. Dôvodová správa je priložená k zápisnici.
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
- Áno prihlásila som sa v tom období za hlavnú kontrolórku, s rozsahom určenia úväzku 0,10 s tým,
že na takú obec, ako je Šarovce, je to dosť malý úväzok, a po zvážení všetkých okolností
a skutočností, môže byť navýšenie. Nemyslím si, že na rozsah úloh, ako aj toku finančných
prostriedkov, ktoré sa týkajú príspevkovej a tiež rozpočtovej organizácie obce, je navýšenie
úväzku na 0,20 neprimerané. Tiež si nemyslím, že som porušila zákon. Nesúhlasím s dátumom
1.7., dnes je už 14.7.2020.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému návrhu.
Pripomienku mal:
- poslanec Ing. Ondrej Bakula - navrhol, aby účinnosť bola zmenená z 01.07.2020 na 01.08.2020.
Nakoľko ďalšie pripomienky neboli, poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/8A/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
A) prerokovalo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Šarovce – úväzok
B) stanovuje úväzok hlavnej kontrolórke obce Šarovce, Mgr. Adriane Kovács, v pôvodnej výške
0,10% pracovného úväzku
C) určuje plat hlavnému kontrolórovi obce Šarovce v súlade s príslušnými ustanoveniami §18c ods.
1 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v zmysle predloženého návrhu vo výške 169,00 € mesačne, s účinnosťou od 01.08.2020.
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
Keď prišla zmena starostky obce, a zmena obecného zastupiteľstva, nastali problémy, a potom prišli aj
výtky od obecného zastupiteľstva smerom k hlavnej kontrolórke. Za celé obdobie ako som tu bola, mi
OZ neuložilo žiadnu úlohu. Svoju prácu som robila na maximum. Problém nastal v decembri, pri
schvaľovaní odmeny starostke. Pokračovalo to požiadavkou starostky obce, keď sa ma pýtala, či
obecný policajt má predkladať správu o činnosti. Citovala som jej zákon, ktorý by si mala pozrieť, veď
aj obecný policajt je platený z verejných prostriedkov. Problémy narastali, a vyvrcholilo to dnes tým,
čo sa tu predkladá.

Tento spôsob sa mi zdá netaktný, vzhľadom na roky, počas ktorých sme spolupracovali. Už na
minulom zasadnutí OZ som povedala, že som bola ukrátená o nejakú finančnú čiastku v minulosti,
z dôvodu úpravy úväzku – utrpela som finančnú ujmu, ale zachovala som sa korektne a nenárokovala
som si ju.
K bodu č. 8 B) -Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce dňom 15.07.2020
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács uviedla:
Vzdávam sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Šarovce, dňom 15.07.2020. Uvedené dám aj písomne
ešte dnes. O tom, že sa idem vzdať funkcie hlavnej kontrolórky v obci Šarovce, vedel len môj manžel.
Vzdanie sa funkcie – doklad priložený k zápisnici.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky na vzdanie sa hlavnej kontrolórky obce, poslankyňa, poverená OZ
Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/8B/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Šarovce, Mgr.
Adriana Kovács,
berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Šarovce, Mgr. Adriany Kovács, v
súlade s ustanovením
§ 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňom
15.07.2020.
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9 - Návrh na úpravu odmeny starostky obce Šarovce
Poslankyňa Mgr. K. Lőrinczová, predniesla Dôvodovú správu k Návrhu na úpravu odmeny starostky
obce Šarovce. Mimoriadna situácia vo vzťahu COVID-19, má dopad na ekonomiku štátu, mestá a obce
nie sú výnimkou. Z uvedené štát pristúpil ku kráteniu podielových daní pre mestá a obce. Tieto tak
budú musieť pristúpiť k úprave svojho rozpočtu, a naša obec nie je výnimkou.
Ďalej uvádzame, že starostka obce s poslancami OZ nekomunikuje, k dnešnému dňu nebol predložený
z jej strany programový plán rozvoja obce, týkajúci sa jej funkčného obdobia. Taktiež vytýkame
starostke, že písomné materiály na zasadnutia OZ nedostávame včas, ústne informácie sú pre nás
zmätočné a obsah zápisníc nezodpovedá pravdivosti. Na základe uvedených skutočností, predkladáme
návrh na úpravu odmeny starostky obce – súčasný plat s odmenou 30% činí 3.124 €, po úprave to je
základný plat bez odmeny 2.403 €, s účinnosťou od 01.07.2020. Dôvodová správa je priložená
k zápisnici.
starostka obce – Magdaléna Jónášová – nesúhlasím s dátumom 1.7.2020
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému.
Pripomienku mal: poslanec Ing. Ondrej Bakula - navrhol, aby účinnosť bola zmenená z 01.07.2020 na
01.08.2020.
Nakoľko iné pripomienky neboli, poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na
uznesenie a dala hlasovať.

Návrh na uznesenie č. 10/9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
A) prerokovalo návrh na úpravu odmeny starostky obce Šarovce, stanovený zákonom č.
235/1994 Z. z. o právnom postavení a platných pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
B) schvaľuje v súlade s §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, plat starostky obce
Šarovce v základnej výške, bez navýšenia v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
a to v celkovej výške 2.403 € s účinnosťou od 01.08.2020.
hlasovanie - za: 5

proti: 1( R. Birdáč )

zdržal sa:0

Po prijatí uznesenia, starostka obce - Magdaléna Jónášová, ktorá odmietla viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva uviedla: nie som spokojná s úpravou platu, keď treba robiť úspory, tak aj ja urobím
úspory u zamestnancov.
K bodu č. 10 - Návrh na uloženie vykonania kontrolných úloh pre hlavnú kontrolórku obce Šarovce
Podľa schváleného programu rokovania, poslanci pristúpili k rozprave k tomuto bodu. Konštatovali, že
nakoľko sa hlavná kontrolórka vzdala funkcie, preto o týchto úlohách nebudú rokovať.
Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Adriana Kovács, navrhla uvedený bod z rokovania programu stiahnuť,
nakoľko je bezpredmetný, keďže sa vzdala funkcie hlavnej kontrolórky v obci Šarovce, dňom
15.07.2020. Návrh na uloženie vykonania kontrolných úloh pre hlavnú kontrolórku obce Šarovce, je
priložený k zápisnici.
Keďže schválený bod sa nemôže stiahnuť z rokovania, poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová,
prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
berie na vedomie bezpredmetnosť predloženého Návrhu na uloženie vykonania kontrolných úloh pre
hlavnú kontrolórku obce Šarovce, Mgr. Adrianu Kovács, nakoľko táto sa vzdala funkcie hlavnej
kontrolórky obce dňom 15.07.2020
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa:0

K bodu č. 11 - Návrh plánu rokovania a termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Šarovciach na II. polrok 2020
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, predniesla Dôvodovú správu, týkajúcu sa Návrhu
plánu rokovania a termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2020. Po prečítaní návrhu, sa opýtala či má
niekto pripomienky, tie neboli vznesené. Zdôraznila, že to je len plán, a ten sa môže meniť a je
samozrejmosťou, že starostka obce a obecný úrad podľa nutnosti môže tento programový plán doplniť.
Návrh plánu rokovania a termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2020 priložený k zápisnici.
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
Najbližšie zasadnutie OZ dalo na september, ale starostka mala naplánované zasadnutie v júli, na
ktorom sa mal prerokovať aj záverečný účet obce za rok 2019.

Ja by som doporučila teda ponechať júlový termín zasadnutia, a mám pripravenú aj správu z kontroly,
čo sa týka školskej jedálne. Účtovníčka obce, mala záverečný účet obce pripravený, ale čakala na moju
kontrolu. Najbližšieho zasadnutia sa ešte zúčastním, keďže sa bude schvaľovať záverečný účet obce,
ku ktorému mám vypracované stanovisko.
poslankyňa, poverená OZ - Mgr. Katarína Lőrinczová
dodala, že ako uviedla, návrh plánu zasadnutí OZ nie je dogma. To znamená, môže byť zmenený,
pokiaľ k tomu vedú vážne dôvody a potreby obecného úradu. Samozrejme nie svojvoľne. Ale po
dohode s poslancami.
starostka obce - Magdaléna Jónášová
Navrhujem termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva: koniec júla 2020.
Na tento návrh poslanci reagovali pozitívne, bude to však zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo
plánu.
Nakoľko iné pripomienky neboli, poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na
uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach,
A) prerokovalo Návrh plánu rokovania a termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
na II. polrok 2020
B) schvaľuje Plán rokovania a termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach na II.
polrok 2020 podľa predloženého návrhu
C) schvaľuje termín zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to dňa 28.07.2020, so začiatkom o 18:00
hodine.
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 12 - Kontrola správnosti a úplnosti zverejnených zápisníc a uznesení OZ Šarovce
Poslankyňa K. Lőrinczová, predniesla Dôvodovú správu, ktorá sa týka zverejnených zápisníc
a uznesení OZ za obdobie od 25.02.2020 do 12.05.2020. V uvedených dokumentoch je značný
nesúlad. Skonštatovala, že nakoľko nie je prítomná zapisovateľka JUDr. Margita Bednáriková, je
ťažko sa vyjadrovať k jednotlivým bodom, ktoré sú obsahom dôvodovej správy. Z dôvodu zistených
skutočností, obecné zastupiteľstvo podá podnet na Okresnú prokuratúru v Leviciach, a požiada o ich
preskúmanie. Dôvodová správa je priložená k zápisnici.
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienku
k uvedenému. Poslanci pripomienku nemali.
Poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach,
A) prerokovalo Kontrolu správnosti a úplnosti zverejnených zápisníc a uznesení zo zasadnutí OZ
Šarovce
B) konštatuje, že došlo k značným pochybnostiam vo veci hodnovernosti, správnosti a úplnosti
zverejnených dokumentov zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach. Z uvedeného
dôvodu poslanci OZ Šarovce, majú podozrenie z falšovania zápisnice zo zasadnutí OZ Šarovce zo
dňa 25.2.2020, zo dňa 28.4.2020 a zo dňa 12.05.2020, a uznesenia OZ č. 8/3/2020, uznesení OZ

č.9/11/2020, č. 9/12/2020 a 9/13/2020. Ďalej majú za to, že v uvedených prípadoch bol
pozmenený obsah verejných listín, ktoré boli použité ako pravé tým, že boli vyvesené na
webovom sídlo obce Šarovce, za účelom nadobudnutia ich platnosti.
C) schvaľuje podať podnet na Okresnú prokuratúru v Leviciach, a požiadať o preskúmanie uvedenej
veci z dôvodu podozrenia z falšovania zápisníc zo zasadnutí OZ Šarovce zo dňa 25.02.2020, zo
dňa 28.04.2020 a zo dňa 12.05.2020, a uznesenia OZ č. 8/3/2020, uznesení OZ č. 9/11/2020, č.
9/12/2020 a č. 9/13/2020.
D) poveruje Mgr. Katarínu Lőrinczovú, poslankyňu poverenú OZ, zaslať uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Šarovciach s písomným návrhom na Okresnú prokuratúru v Leviciach, vrátane
prerokovaného písomného materiálu.
Termín: do 15.08.2020
Poverená: v texte
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

K uvedenému bodu odzneli nasledovné pripomienky:
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
Už na minulom zasadnutí OZ dňa 12.05.2020, bol daný podnet, aby sa zo zasadnutia robil zvukový
záznam. Vy ste neschválili vyhotovenie zvukového záznamu.
Prvé čo bude prokuratúra žiadať, je vyhotovený zvukový záznam zo zasadnutia. Podľa čoho má
hodnotiť pravdivosť?
Znova trvám na tom, aby sa robila zvuková nahrávka, ako sa dá potom overiť pravdivosť údajov?
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Budeme o tom rokovať na najbližšom zasadnutí.
starostka obce – Magdaléna Jónášová
Záznamník sa kúpil, starostka sa opýtala A. Boháčovej, či nevie kde je. A. Boháčová odpovedala, že
nevie.
obyvateľ - Dávid Jónás, vstal a povedal, že on ho pohľadá. Odišiel zo zasadacej miestnosti, za ním
starostka obce. Po príchode späť do zasadacej miestnosti, starostka položila záznamník na stôl.
obyvateľka – Helena Virágová
Zapnite mobil, môžete natáčať aj na ten.
hlavná kontrolórka - Mgr. Adriana Kovács
Opätovne žiadam, aby bol vyhotovený zvukový záznam zo zasadnutia, z dôvodu pravdivosti a úplnosti
zverejnených zápisníc a uznesení OZ v Šarovciach, a z dôvodu vykonávania kontroly plnenia prijatých
uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
advokát - Mgr. Nyúl, povedal, že hocikto môže vyhotoviť nahrávku zo zasadnutia OZ.
poslanec - Rudolf Birdáč
Dávam návrh na vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Šarovciach, a žiadam o tom hlasovať:
Návrh na uznesenie č. 10/12-A/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, schvaľuje vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
hlasovanie - za: 4

proti: 1 ( E. Kajtárová )

zdržal sa: 0

nehlasoval: 1( Mgr.K. Lőrinczová )

K bodu č. 13 - Kontrola plnenia uznesení - predkladá hlavná kontrolórka písomne
Hlavná kontrolórka obce Šarovce, Mgr. Adriana Kovács, informovala prítomných, že materiál: Kontrola plnenia uznesení - bol poslaný účtovníčke obce JUDr. M. Bednárikovej, na e-mail včera
13.07.2020, a dnes 14.07.2020 sa dozvedela, že účtovníčka – zapisovateľka nebude prítomná na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Neviem predniesť správu, nakoľko tu nie je prítomná
zapisovateľka. Správu prednesiem na najbližšom zasadnutí OZ.
Poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, ukladá hlavnej kontrolórke obce Šarovce predložiť kontrolu
plnenia uznesení na najbližšom zasadnutí OZ
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 14 - Interpelácia poslancov
Do interpelácie poslancov - neboli žiadne príspevky
K bodu č. 15 – Diskusia
I.

Obecná jedáleň

poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
nakoľko konateľka Reštaurácie WITCH, s.r.o., pani Andrea Porubská, ktorá má svoju prevádzku
v priestoroch obecnej jedálne, sa opätovne nedovolala starostke obce, obrátila sa na poslancov
obecného zastupiteľstva v Šarovciach, vo veci riešenia kúrenia. Bližšie informácie Vám podá Ing.
Ondrej Bakula.
poslanec - Ing. Ondrej Bakula
Pani Porubská, sa obrátila na nás poslancov, vo veci neustále opakovaných problémov, čo sa týka
kúrenia v obecnej jedálni. Bola jej doručená vyúčtovacia faktúra za plyn, za obdobie I. polrok 2020 vo
výške nedoplatku 1.692 €. V súčasnosti sa v obecnej jedálni uskutočnila plánovaná výmena radiátorov
s komplet súvisiacimi prácami.
Zo strany konateľky, je vidieť že o prenajatú nehnuteľnosť sa stará: výmena okien za plastové, úprava
okolia – prístrešky, detský kútik ... použila – zainvestovala vlastné finančné prostriedky.
Podľa vyjadrenia pani Porubskej, kvôli sústavným problémom, bolo v roku 2018 kúrenie opravované
pracovníkmi: František Šuchaň a Ondrej Ganec, do prevádzky bol kotol spustený pracovníkom
Esoplynu pánom Mariánom Kóšom. Od tej doby sú problémy s kúrením. Pri prepnutí spínača, aby
kotol išiel len na ohrev teplej vody, nevyplo kúrenie, pri prepnutí na kúrenie, bol aj ohrev teplej vody.
Zo strany konateľky bol niekoľkokrát k uvedenej veci volaný pán Kóša. Po zásahu z jeho strany, kotol
určitú dobu fungoval.
Z dôvodu pretrvávajúcich problémov navrhujem nasledovné:
1) obec Šarovce zaplatí nedoplatok za plyn vo výške 1.692 €,
2) obec Šarovce požiada o odborné stanovisko pracovníka firmy, ktorý vykonal výmenu radiátorov
a všetky s tým súvisiace práce, v mesiaci jún – júl 2020 v priestoroch obecnej jedálne,

3) skontrolovať – prehodnotiť zmluvné podmienky v nájomnej zmluve – ako je to v prípade väčších
zásahov týkajúcich sa danej nehnuteľnosti, ( konkrétne zadefinovať za čo zodpovedá obec, a
všetko ostatné nad rámec budú náklady nájomcu )
4) na najbližšie zasadnutie OZ pozvať zainteresovaných pánov : F. Šuchaň, O. Ganec, a M. Kóša,
aby sa k uvedenej veci vyjadrili,
5) po zistení pochybenia, riešiť nedoplatok za plyn so zodpovednou osobou za vzniknutý skutkový
stav
Poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/15-I /2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
A) schvaľuje
uhradiť nedoplatok za plyn vo výške 1.692 € - odberateľ: Restaurant Witch Club, s.r.o., F. Kráľa
501/1, 937 01 Želiezovce, - prevádzka Šarovce č. 549
B) odporúča
starostke obce vyžiadať odborné stanovisko vypracované pracovníkom firmy, ktorá vykonala
výmenu radiátorov a všetky s tým súvisiace práce, v mesiaci jún – júl 2020 v priestoroch obecnej
jedálne
C) odporúča
starostke obce skontrolovať – prehodnotiť zmluvné podmienky v nájomnej zmluve medzi
stranami: na jednej prenajímateľ: Obec Šarovce, na druhej nájomca: Restaurant Witch Club, s.r.o.,
Želiezovce – prevádzka Šarovce č. 549 ( v prípade potreby, vyhotoviť s uvedeným nájomcom
novú Nájomnú zmluvu )
D) schvaľuje
na najbližšie zasadnutie OZ pozvať pánov: František Šuchaň, Ondrej Ganec a Marián Kóša, za
účelom vyjadrenia sa k vykonanej práci - kúrenie v obecnej jedálni, v roku 2018
E) schvaľuje vysporiadať vzniknutý nedoplatok za plyn vo výške 1.692 € so zodpovednou osobou,
ktorá vzniknutý skutkový stav spôsobila
hlasovanie - za: 5

proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

II. Žiadosti doručené na obecný úrad
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Poslankyňa sa opýtala starostky obce, či boli na obecný úrad doručené žiadosti zo strany občanov,
adresované obecnému zastupiteľstvu, za obdobie od 13.05.2020 do 13.07.2020.
starostka obce – Magdaléna Jónášová
Starostka odpovedala, že žiadosti sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí.
Poslankyňa poverená OZ Mgr. K. Lőrinczová, prečítala návrh na uznesenie a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/15-II/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach
berie na vedomie informáciu starostky obce, že o prijatých žiadostiach, sa bude rokovať na
najbližšom zasadnutí OZ
hlasovanie - za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

III. Margaréta Virágová, Šarovce č. 448
obyvateľka - Margaréta Virágová
Chcem sa opýtať, čo je s mojou žiadosťou ohľadne kúpy pozemku? Vlani som podala žiadosť, táto
bola opravovaná / pôvodne kúpa dvoch pozemkov, po úprave kúpa už len jedného pozemku / – a nič.
Tento rok som znova podala žiadosť, a ešte stále neviem odpoveď ?
starostka obce – Magdaléna Jónášová
Žiadosť mala byť prejednávaná dňa 28.4.2020, ale zástupkyňa zmenila program rokovania OZ, a tým
sa to posunulo.
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Predniesla, čo bolo zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 12.05.2020, ktorá svedčí o tom, že
žiadosť pani Margaréty Virágovej bola obecným zastupiteľstvom prejednaná.
Odpis zo zápisnice - Citujem:
Bod č. 7/- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Margaréta Virágová, bytom Šarovce č. 448, 935 52
Šarovce, schválenie „ zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa “.

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku kde žiadateľom je pani Margaréta Virágová bytom Šarovce č.
448, 935 52 Šarovce predniesla pani starostka Jónášová. Poslankyňa Silvia Fὓriová argumentovala, že
tejto pani Margaréte Virágovej v roku 2019 OZ už schválilo zámer prevodu majetku obce z dôvodu
osobitného zreteľa, kde v tom čase mala udané iné parcelné čísla. Pani starostka odpovedala, že pani
Virágová v roku 2019 odstúpila od kúpi danej nehnuteľnosti z rodinných dôvodov. Pani starostka dala
hlasovať o novej žiadosti pani Virágovej. Spisová značka OCÚŠAR- S2020/00169 zo dňa 12.03.2020
Hlasovanie: ZA:6 ( poslanci: Bystránska, Lὃrinczová, Bagócsiová, Kajtárová, Fὓriová, Birdáč) PROTI:0
ZDŽALI SA HLASOVANIA:0
Uznesenie: 9/7/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo novú žiadosť pani Margaréty Virágovej, bytom Šarovce č. 448
b) vyhlasuje uvedený majetok za prebytočný a súhlasia s využitím obecného bytu za účelom ďalšieho
zhodnotenia
c) schvaľuje zverejniť zámer predaja majetku obce Šarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľ, kde
predmetom prevodu je nehnuteľný majetok vedený na LV č. 1 k.ú. Malé Šarovce

čas 10,30 hod. – prerušenie 5 minutová prestávka jednohlasne schválená poslancami.
zapisovateľka - Alžbeta Boháčová
telefonicky som kontaktovala JUDr. M. Bednárikovú, ktorá nie je prítomná v práci a písala zápisnicu
dňa 12.05.2020, ohľadne materiálov – Zámer prevodu majetku obce a Zámer – nájom obecného bytu,
nakoľko tieto nie sú k dispozícii. Žiaľ nedovolala som sa.
čas 10,35 hod. – pokračovanie rokovania , neprítomný : poslanec Ing. Ondrej Bakula
hlavná kontrolórka obce – Mgr. Adriana Kovács
našla materiál – obidva Zámery - vo svojej dokumentácii
poslanec – Rudolf Birdáč
poslanecký návrh na prejednanie: Zámer prevodu majetku obce “ z dôvodu osobitného zreteľa “ pre
kupujúcu Margarétu Virágovú, bytom Šarovce č. 448

hlavná kontrolórka obce – Mgr. Adriana Kovács
Predniesla – Zámer prevodu majetku obce “ z dôvodu osobitného zreteľa ” obec Šarovce, kde
predmetom prevodu nehnuteľnosti je pozemok p. č. 181/16 ostatná plocha o výmere 595 m2 a p. č.
201/3 záhrada o výmere 388 m2, pre kupujúcu Margarétu Virágovú, trvale bytom Šarovce č. 448, kde
celková cena predmetu činí 1.769,40 €
Návrh na uznesenie č. 10/15-III/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach,
schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 1, obec Šarovce, k. ú. Malé Šarovce, p. č.
181/16 ostatná plocha o výmere 595 m2 a p. č. 201/3 záhrada o výmere 388 m2, pre kupujúcu
Margarétu Virágovú, bytom: 935 52 Šarovce č. 448, za celkovú cenu 1.769,40 €, za účelom výstavby
rodinného domu, s menovanou sa uzatvorí kúpna zmluva
hlasovanie - za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

IV. Helena Gogová, Šarovce č. 78
obyvateľka – Helena Gogová
Ja by som sa chcela tiež opýtať, čo je s mojou žiadosťou, prenájom bytu?
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Poslankyňa predniesla, čo bolo zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 12.05.2020, ktorá
svedčí o tom, že žiadosť pani Heleny Gogovej, bola obecným zastupiteľstvom prejednaná.
Odpis zo zápisnice - Citujem:
10/ Schválenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – nájom týkajúci sa bytu č. 1,1
poschodie sp.č. 425, na parcele č. 1099/61 v k.ú. Malé Šarovce, vedené na LV č. 582 v prospech Heleny
Gógovej
Pani starostka Magdaléna Jónášová predniesla ešte raz žiadosť pani Heleny Gógovej. Informovala poslancov
OZ o informáciách ktoré dostala od poslancov pána Bakulu a pána Birdáča ktorý boli na prehliadke bytu.
Prečítala návrh zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – nájom. Pani starostka informovala
poslancov OZ o doručenej žiadosti na Obecný úrad od Ivett Drahó kde predmetom žiadosti je odkúpenie
obecného bytu č. 1,1 poschodie sp.č. 425, na parcele č. 1099/61 v k.ú. Malé Šarovce, vedené na LV č. 582. Pani
starostka dala hlasovať.
Hlasovanie: ZA: 6 ( poslanci: Bystránska, Lὃrinczová, Bagócsiová, Kajtárová, Fὓriová, Birdáč)
PROTI: ZDRŽALI SA HLASOVANIA:
Uznesenie: 9/10/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo žiadosť pani Heleny Gógovej, bytom Šarovce č. 78
b) vyhlasuje uvedený majetok za prebytočný a súhlasia s využitím obecného bytu za účelom ďalšieho
zhodnotenia
c) schvaľuje zverejniť zámer nájmu majetku obce Šarovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde
predmetom nájmu je nehnuteľný majetok vedený na LV č. 1 v k.ú. Malé Šarovce, obec Šarovce

Návrh na uznesenie č. 10/15-IV/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach,
schvaľuje prenájom obecného bytu č. 1, 1 poschodie, v bytovom dome sp. č. 425, v k. ú. Malé
Šarovce, pre pani Helenu Gogovú, v cene prenájmu 53 € / mesačne, s menovanou sa uzatvorí
nájomná zmluva
hlasovanie - za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

zapisovateľka - Alžbeta Boháčová
Opýtala sa, k akému dátumu sa dajú vymeniť v byte č. 1 staré okná za nové plastové.
starostka obce – Magdaléna Jónášová
Okná sa dajú vymeniť do konca augusta
V.

Krízový štáb obce - COVID-19 / správa o činnosti

Poslankyňa Mgr. K. Lőrinczová, informovala prítomných o práci krízového štábu obce Šarovce, vo
vzťahu COVID-19. Krízový štáb začal svoju činnosť dňom 12.03.2020, kedy bola na Slovensku
vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom na území
SR, a trvá naďalej.
Činnosť členov krízového štábu aj naďalej pokračuje v zložení:
predseda – Magdaléna Jónášová, podpredseda – Mgr. Katarína Lőrinczová, tajomník – Alžbeta
Boháčová a člen – Štefan Bagócsi. Spolupráca bola medzi obcou a subjektmi nachádzajúcimi sa v
obci, kedy štatutári boli nápomocní pri riešení jednotlivých krokov. Vzniknuté problémy boli
riešené operatívne. Každý sa snažil k danej situácii postaviť zodpovedne.
Mgr. K. Lőrinczová poďakovala za spoluprácu zamestnancom obce, obecnému policajtovi, taktiež
pochválila členov miestnej občianskej poriadkovej služby za príkladnú spoluprácu počas krízovej
situácie. Ja, ako aj poslankyňa, som úzko spolupracovala s členmi MOPS, obecným policajtom,
pričom vzniknuté problémy sa riešili operatívne a promptne.
Nemalé finančné náklady počas vzniknutej situácie mala aj obec. Za obdobie od 12.03.2020 do
30.06.2020 to činí 4.904,09 €.
Požiadala starostku obce, aby informovala prítomných ohľadne prevádzkovania školy, vzhľadom na
COVID-19.
Starostka obce odpovedala, že škola sa otvorila, fungovala pre ročníky 1-5, všetko bolo v poriadku.
Správa o činnosti Krízového štábu obce Šarovce je priložená k zápisnici.
Poslankyňa Mgr. K. Lőrinczová prečítala návrh uznesenia a dala hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/15-V/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach,
berie na vedomie Správu o činnosti Krízového štábu obce Šarovce.
hlasovanie - za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

VI. Hlavná kontrolórka obce
Do diskusie sa prihlásila hlavná kontrolórka obce, Mgr. Adriana Kovács. Z funkcie hlavnej
kontrolórky obce odstupujem. Nie je to pre mňa ľahké, odrobila som si tu pár rokov. Myslím si, že za
tie roky som urobila kus práce, svoju prácu som vykonávala svedomite, bola som nápomocná
starostke, zamestnancom. V minulosti mi bol nezákonným spôsobom krátený úväzok na 0,1 mala som
ušlý zisk, ale nenárokovala som si ho. Ďakujem za spoluprácu.
poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Aj my ďakujeme za spoluprácu.
obyvateľ - Štefan Jónáš
Opýtal sa Mgr. Adriany Kovács, či odchádza z vlastného rozhodnutia

hlavná kontrolórka obce – Mgr. Adriana Kovács
Áno, je to moje vlastné rozhodnutie.
Prítomným poslancom povedala, že nechce im zasahovať do stanoveného času v naplánovaných
termínoch zasadnutia, ktoré si stanovili so začiatkom 18:00 hod., ale či to nie je neskoro, budú unavení
z práce a niekedy je tých bodov programu dosť, bude to náročné.
poslankyňa - Eva Kajtárová
Vždy sa zasadalo v neskorších hodinách okolo 17:00 hod., a nikdy to nebol problém.
obyvateľ – Róbert Jónáš st.
v novembri sa pýtal na stávkový terminál, ktorý by sa mal umiestniť v prevádzke „ Hostinec u Demka“
odpoveď poslancov žiadosť je potrebné podať písomne
obyvateľ – Róbert Jónáš st.
prečo nie je v kultúrnom dome kuchyňa
prečo sa ide robiť cyklotrasa
odpovedala poslankyňa - Mgr. Katarína Lőrinczová
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, som sa pýtala pani starostky, aký je jej
programový plán počas funkčného obdobia, aby sme jej, my poslanci, vedeli byť v jej práci
nápomocní. K dnešnému dňu odpoveď nepoznáme.
Ďalej v diskúsii mali príspevky nasledovní obyvatelia:
Odzneli slovné útoky na poslankyňu Mgr. Katarínu Lőrinczovú a na ostatných poslancov zo strany
Alexandra Jónáša, Štefana Jónáša a Marie Balážovej. Nakoľko menovaní sa vyjadrovali aj nemiestne,
zvlášť urážajúcim a znevažujúcim spôsobom, dotýkajúcich sa osobnej cti poslankyne aj ostatných
poslancov, preto tieto neetické slovné útoky do zápisnice neuvádzajú. Uvádzajú sa iba príspevky, ktoré
nie sú vulgárne.
obyvateľ - Alexander Jónáš
v obci 700 cigáňov bude voliť cigáňa, je tu diskriminácia, o dva roky tu budú sedieť cigáni
a uvidíte
odkedy je starostka Jónášová je tu diskriminácia
poslanci vyjadrite sa: asfaltovanie 40.000 € a škôlka 80.000 € nechýba obci
poslankyni Mgr. Kataríne Lőrinczovej, boli adresované slová: bola si vyhodená zo školy,
všetko o tebe vieme, keď počujú tvoje meno, tak každý sa drží za hlavu
obyvateľ - Štefan Jónáš
- keď starostku zatvoria, tak každý poslanec bude zlikvidovaný
( replika bola povedaná v maďarskom jazyku – toto je preklad )
- poslankyni Silvii Fűriovej boli adresované slová: či ťa huba nebolí
- na obecného policajta adresoval slová: na čo je, obec ušetrí 880 €
obyvateľka - Marie Balážová
- hlučne vykrikovala na poslancov
- poslankyni Eve Kajtárovej adresovala otázku: prečo ide proti starostke
- starostke obce adresovala slová: ty si necháš všetko, schop sa už, postav sa na vlastné nohy…
ja na tvojom mieste by som im dala ...
( replika bola povedaná v maďarskom jazyku – toto je preklad ).

Poslankyňa Mgr. Katarína Lőrinczová, počas vyhrotených situácií, vždy oslovila prítomných
občanov, aby sa správali slušne, aby nevykrikovali, neosočovali poslancov. V rámci diskusie, budú
mať možnosť vyjadriť sa.
K bodu č. 16 - Záver
Poslankyňa, poverená OZ Mgr. Katarína Lőrinczová sa poďakovala poslancom a všetkým prítomným
za účasť, a vyhlásila zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené.

Zapísala:

Alžbeta Boháčová

…………………………

Overovatelia:

Silvia Fűriová

…………………………

Eva Kajtárová

…………………………

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedla Mgr. Katarína Lőrinczová, poverená poslankyňa OZ

…………………………

V Šarovciach, dňa 23.07.2020

