Prijaté uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarovciach
zo dňa 14.07.2020

Uznesenie č. 10/1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, schvaľuje Program rokovania 10. zasadnutia obecného
zastupiteľstva s navrhovanými zmenami a doplnkami.
proti: 1 ( R. Birdáč )

hlasovanie - za: 5

zdržal sa: 0

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

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 )

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

Uznesenie č. 10/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach, po prerokovaní
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce “

" Návrhu VZN č. 2/2020 - Zásady

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

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

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

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

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

zdržal sa: 0

proti: 0
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.
proti: 1( R. Birdáč )

hlasovanie - za: 5

zdržal sa:0

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

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

zdržal sa: 0

proti: 0
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 webové
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 zápisnica 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
hlasovanie - za: 5

Poverená: v texte
proti: 1 ( R. Birdáč )

zdržal sa: 0

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 )

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

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

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

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

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

zdržal sa: 0

proti: 0

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

Magdaléna Jónášová
starostka obce

V Šarovciach, 23.07.2020

