OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠAROVCE

Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šarovce konaného dňa 07.5.2019
v zasadačke obecného úradu

Prítomní:

poslanci podľa prezenčnej listiny 7

Iný prítomní:

podľa prezenčnej listiny 1

Starostka obce Magdaléna Jónášová, otvorila štvrté 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, kontrola plnenia uznesení
2/ Správa o kontrole vyúčtovania a čerpaní poskytnutých dotácii obcou za rok 2018 predkladá
hlavná kontrolórka obce,
3/ Rekonštrukcia strechy TJ- Klas Šarovce (informácia o výsledku verejného obstarávania)
4/ Žiadosť o zakúpenie umývačky riadu do kuchyne základnej školy / ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Šarovce č. 426,
5/Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – pozemok na výstavbu rodinného domu /Virágová
Margaréta, Šarovce č. 448
6/Žiadosť o udelenie súhlasu na uskutočnenie rómskych zábav/ Stanislav Demko Šarovce č.
308
7/ Žiadosť o dotáciu – Služby Šarovce
8/ Rožné
9/ Diskusia
10/Záver
Dala hlasovať o programe .
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (Poslanci: Mgr. Lὃrinczová, Ing. Bakuľa, Bystránska, Kajtárová,
Birdáč, Fὓriová, Bagócsiová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 4/1/2019
„Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program 4. zasadnutia OZ“

Pani starostka Magdaléna Jónášová, určila zapisovateľa JUDr. Margitu Bednáriková a
overovateľov zápisnice pani Silviu Fὓriovú a pána Rudolfa Birdáča.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács predniesla kontrolu plnenia uznesení .
Pani starostka informovalo poslancov OZ o tom , že 25.02.2019 na 3. OZ odsúhlasili ( rozhodli
) o žiadosti pani Gizeli Tóthovej o prenájme rodinného domu pod súpisným č. 337 jednej izby.
V dome č. 337 žije rodina Horváthovco , ktorá je tiež v podnájme. Pani starostka informovala
OZ o tom , že bola vykonať obhliadku nájomného rodinného domu č. 337. Konštatovala, že
dom je zničení (devastovaný) a to , že nie je možné umiestniť pani Gizu Horváthovú do
prenájmu. Pani poslankyňa Silvia Fὓriová navrhla vysťahovanie rodiny Horváthovcov
z rodinného domu č. 337 z dôvodu ničenia obecného majetku a pán poslanec Ing. Bakula
navrhoval zvýšenie nájomného z pôvodných 105,00€ na sumu ktorá pokryje opravu
devastovaného rodinného domu.

2/ Správa o kontrole vyúčtovania a čerpania poskytnutých dotácii obcou za rok 2018
Správu o kontrole vyúčtovania a čerpania poskytnutých dotácii obcou za rok 2018 predniesla
pani hlavná kontrolórka obce Adriana Kovács. Informovala poslancov OZ o priebehu kontroly.
Pri kontrole vychádzala zo VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Šarovce. Oznámila poslancom, že v roku 2018 obec z vlastných prostriedkov poskytla
dotáciu:
•
•
•
•
•
•
•

Matica Slovenská – Občianske združenie vo výške
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Csemadok
Reformovaná kresťanská cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Rybársky spolok GRANUS
CVC Levice
TJ-Klas Šarovce

500,00€
500,00€
500,00€
500,00€
660,00€
50,00€
9 000,00€

V závere konštatovala , že všetky dotácie poskytnuté z prostriedkov obce boli poskytnuté
a vyúčtované v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Šarovce.
Uznesenie č. 4/2/2019
„Obecné zastupiteľstvo a) vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
vyúčtovania a čerpania poskytnutých dotácií obcou za rok 2018“
„Obecné zastupiteľstvo b) schválilo správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole vyúčtovania a
čerpania poskytnutých dotácií obcou za rok 2018“

3/ Rekonštrukcia strechy TJ – Klas Šarovce ( informácia o výsledku verejného obstarávania)
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács informovala poslancov OZ o výsledku verejného
obstarávania- akcia rekonštrukcia strechy šatní na futbalovom ihrisku Šarovce. Poslanci mali
pred sebou materiál verejného obstarávania tak sa mohli podrobne oboznámiť s celým
priebehom VO. Mali k dispozícii 3. cenové ponuky:
Zdeněk Mésztáros

cenová ponuka zo dňa 31.3.2019 v sume 15 819,10€

LEVSTAV Levice s.r.o. cenová ponuka zo dňa 27.3.2019 v sume 16 982,32€
Róbert Daniš

cenová ponuka zo dňa v sume

15 104,00€

Poslanci OZ sa dozvedeli, že víťazom VO – na akciu rekonštrukcia strechy šatní na futbalovom
ihrisku Šarovce bol Róbert Daniš s cenovou ponukou v sume 15 104,00€.
Pán poslanec Ing. Bakula a pani Bystránska nahlas konštatovali, či sa dobré hranoly pri
rekonštrukcii strechy vymenia lebo sú rozpočtované. Pani starostka odpovedala, že sa
rekonštrukcia bude konať výlučne len do sumy a poskytnutej ponuky. Poslankyňa Mgr.
Katarína Lὃrinczová najprv konštatovala“ pani Silvia Matušková robí verejné obstarávanie aj
pre našu školu, kde robím. Poslankyňa Mgr. Lὃrinczová sa opýtala je možné aby vyhrala taká
firma ktorá má veľký záväzok voči sociálnej poisťovni? Nastala diskusia medzi pani starostkou
a poslankyňou. Starostka obce informovala poslancov o tom , že materiál na strechu je už
kúpený , taktiež ich informovala o tom , že ak nebudú súhlasiť z víťaznou firmou Róbertom
Danišom obec bude znášať náklady za nakúpený materiál na rekonštrukciu strechy.
Poslanci na návrh hlavnej kontrolórky zriadili z poslancov komisiu ktorá bude dozerať na
priebeh rekonštrukcie strechy na futbalovom ihrisku .Do komisie bol zvolený poslanci Ing.
Ondrej Bakula , Rudolf Birdáč a pani starostka Magdaléna Jónášová. Ďalej rozhodli a dohodli
podmienky pri uzatvorení Zmluvy o dielo:
•
•
•
•

dielo sa musí uskutočniť bez poskytnutia zálohy zo strany Obce Šarovce
Určili 14 dňovú splatnosť faktúry
Zamestnať aspoň 5 občanov obce Šarovce
Zadržať 10% z ceny , keď pri odovzdávaní vyjdú najavo chyby vykonaného diela

Hlavná kontrolórka dala hlasovať:
ZA: 4 ( Ing. Bakula, Bystránska, Birdáč, Fὓriová) PROTI: Mgr. Lὃrinczová
Kajtárová, Bagócsiová

ZDRŽAL SA: 2

Po odhlasovaní pani poslankyňa Mgr. Katarína Lὃrinczová s ospravedlnením, že na druhý deň
bude pochovávať a musí si pripraviť predslov opustila rokovaciu miestnosť.
Uznesenie č. 4/3/2019
„Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo informáciu o výsledku verejného obstarávania
týkajúcu sa – rekonštrukcie strechy TJ – Klas Šarovce“
„Obecné zastupiteľstvo b) vzalo na vedomie informáciu výsledku verejného obstarávania
týkajúcu sa rekonštrukcie strechy TJ – Klas Šarovce“

4/ Žiadosť o zakúpenie umývačky riadu do kuchyne základnej školy / ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda Šarovce č. 426
Hlavná kontrolórka predniesla žiadosť ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda na zakúpenie umývačky
riadu do kuchyne základnej školy. Konštatovala, že ZŠ má od 1.7.2018 v správe majetok tak
nie je potrebný súhlas poslancov OZ na zakúpenie umývačky riadu do kuchyne ZŠ. (viď.
priloženú žiadosť)
Hlasovanie: ZA: 6 ( Ing. Bakula, Birdáč, Kajtárová, Bystránska, Bagócsiová, Fὓriová) PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0 NEPRÍTOMNÝ: 1 (Mgr. Katarína Lὃrinczová)
Uznesenie č. 4/4/2019
„ Obecné zastupiteľstvo a) vzalo na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ – Alapiskola šs Óvoda Šarovce č.
426, o zakúpenie umývačky riadu do kuchyne základnej školy
b) súhlasilo s podanou žiadosťou, pričom finančné prostriedky budú
použité z príspevku nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD“
5/ Žiadosť o zakúpenie obecného majetku – pozemok na výstavbu rodinného domu
(Virágová Margaréta, Šarovce č. 426)
Žiadosť Margaréty Virágovej predniesla pani prednostka Alžbeta Boháčová, pani Virágová má
záujem odkúpiť stavebný pozemok LV č.1 p.č. 181/16 vo výmere 592m2 a p.č. 201/3 vo
výmere 388m2 spolu je to 980m2, z dôvodu výstavby rodinného domu. Cena za m2 je
stanovená 1,85€.
Hlasovanie:
ZA:6 ( Ing. Bakula, Bystránska, Birdáč, Fὓriová Kajtárová, Bagócsiová) PROTI: ZDRŽAL SA:
Uznesenie č. 4/5/2019
Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo Žiadosť Margaréty Virágovej bytom Šarovce č. 426, vo
veci kúpy obecných pozemkov: LV č. 1 p.č. 181/16 vo výmere 592m2 a p.č. 201/3 vo výmere
388m2 za účelom stavby rodinného domu
b) vyhlasujú uvedený majetok za prebytočný a súhlasí s využitím
pozemku na podporu výstavby rodinného domu
c) schvaľuje zverejniť zámer predaja majetku obce Šarovce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, kde premetom predaja je nehnuteľný majetok (záhrady) vedené
na LV č. 1 p.č. 181/16 vo výmere 592m2 a p.č. 201/3 vo výmere 388m2
6/ Žiadosť o udelenie súhlasu na uskutočnenie rómskych zábav/ Stanislaw Demko Šarovce
č. 308
Žiadosť predniesla zapisovateľka JUDr. Margita Bednáriková, žiadosťou pána Stanislawa
Demka Šarovce č. 308 je požiadavka vykonávania rómskych zábav v letnej sezóne od 20:00
hod. do 04:00hod. v Pohostinstve Demko Šarovce.

Hlasovanie: PROTI: 0
Fὓriová) ZDRŽAL SA: 0

ZA: 6 ( Ing. Bakula, Birdáč, Bagócsiová, Kajtárová, Bystránská,

Uznesenie č. 4/6/2019
„ Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo žiadosť Stanislawa Demka, bytom Šarovce č. 308, vo
veci povolenia usporiadať rómskej zábavy v zariadení Pohostinstve u Demka Šarovce č. 306“
b) schválilo žiadateľovi Stanislawovi Demkovi, usporiadať tanečné
zábavy v letných mesiacoch – júl, august a september, po 18. dni v miesiaci ( t.z. 1x mesačne),
od 20:00hod. do 2 hod. v zariadení Hostinec u Demka“

7/ Žiadosť o dotáciu – Služby Šarovce
Žiadosť predniesla pani Čechvalová pracovníčka príspevkovej organizácie Služby Šarovce, kde
jej požiadavkou bola dotácia vo výške 5 725,68€ pre príspevkovú organizáciu Služby Šarovce
ktoré by boli použité na generálnu opravu motora VZV Balcankar. (viď. priloženú žiadosť)
Uznesenie č. 4/7/2019
„Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo žiadosť príspevkovej organizácie Služby Šarovce
o poskytnutie dotácie v sume 5 752,68€“
5 752,68€“

b) schválilo príspevkovej organizácii Služby Šarovce dotáciu v sume

Diskusia
Poslankyňa Silvia Fὓriová informovala p. starostku o stave miestnej komunikácie ktorá bola
rekonštruovaná minulý rok .
Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce Magdaléna Jónášová, ktorá
poďakovala poslancom za účasť.

V Šarovciach 07.05.2019
Zapísala:
JUDr. Margita Bednáriková

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

Overovatelia:
Silvia Fὓriová

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

Rudolf Birdáč

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

Prijaté uznesenia obecným zastupiteľstvom dňa 7.5.2019
Uznesenie č. 4/1/2019
„Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program 4. zasadnutia OZ“
Uznesenie č. 4/2/2019
„Obecné zastupiteľstvo a) vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole
vyúčtovania a čerpania poskytnutých dotácií obcou za rok 2018“
„Obecné zastupiteľstvo b) schválilo správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole vyúčtovania a
čerpania poskytnutých dotácií obcou za rok 2018“
Uznesenie č. 4/3/2019
„Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo informáciu o výsledku verejného obstarávania
týkajúcu sa – rekonštrukcie strechy na futbalovom ihrisku“
„Obecné zastupiteľstvo b) vzalo na vedomie informáciu výsledku verejného obstarávania
týkajúcu sa rekonštrukcie strechy na futbalovom ihrisku“
Uznesenie č. 4/4/2019
„ Obecné zastupiteľstvo a) vzalo na vedomie podanú žiadosť, ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda
Šarovce č. 426, o zakúpenie umývačky riadu do kuchyne základnej školy“
b) súhlasilo so zakúpením umývačky riadu do kuchyne ZŠ“
Uznesenie č. 4/5/2019
Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo Žiadosť Margaréty Virágovej bytom Šarovce č. 426, vo
veci kúpy obecných pozemkov: LV č. 1 p.č. 181/16 vo výmere 592m2 a p.č. 201/3 vo výmere
388m2 za účelom stavby rodinného domu
b) vyhlasujú uvedený majetok za prebytočný a súhlasí s využitím
pozemku na podporu výstavby rodinného domu
c) schvaľuje zverejniť zámer predaja majetku obce Šarovce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, kde premetom predaja je nehnuteľný majetok (záhrady) vedené
na LV č. 1 p.č. 181/16 vo výmere 592m2 a p.č. 201/3 vo výmere 388m2

Uznesenie č. 4/6/2019
„ Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo žiadosť Stanislawa Demka, bytom Šarovce č. 308, vo
veci povolenia usporiadať rómske zábavy v zariadení Pohostinstvo u Demka Šarovce č. 306“
b) schválilo žiadateľovi Stanislawovi Demkovi, usporiadať tanečné
zábavy v letných mesiacoch – júl, august a september, po 18. dni v miesiaci ( t.z. 1x mesačne),
od 20:00hod. do 2 hod. v zariadení Hostinec u Demka“
Uznesenie č. 4/7/2019

„Obecné zastupiteľstvo a) prerokovalo žiadosť príspevkovej organizácie Služby Šarovce
o poskytnutie dotácie v sume 5 752,68€“
5 752,68€“

b) schválilo príspevkovej organizácii Služby Šarovce dotáciu v sume

