Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, konaného
dňa 14. decembra 2018
Poslanci OZ:
Agáta Gaspariková, Ing.
Viliam Apa
Emese Gáborová
Martin Gyönyör
Katarína Horváthová, Ing.
Gejza Zimerman
Neprítomní
Arnold Ozsvald, Mgr. - PN
Ladislav Lauró
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1. Otvorenie zasadnutia
Vykonala Ing. Agáta Gaspariková, zástupkyňa starostu privítaním prítomných. Konštatovala,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto vyhlásila zasadnutie obecného
zastupiteľstva za uznášanie schopné. Po tomto oboznámila prítomných s programom
rokovania. Zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy, preto
program bol jednohlasne schválený.
HLASOVANIE: ZA: 6
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice určila p. Dianovú, za overovateľov zápisnice určila Viliama Apu a
Martina Gyönyöra. Za členov návrhovej komisie určila Ing. Katarínu Horváthovú a Emesu
Gáborovú.
K predkladanému návrhu prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy.
HLASOVANIE: ZA : 6
3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva predkladala Ing. Agáta Gaspariková, zástupkyňa
starostu obce, ktorá oboznámila prítomných s obsahom rokovacieho poriadku , hlavne práv
a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva. Rokovací poriadok tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K predkladanému dokumentu zo strany prítomných neboli vznesené žiadne pripomienky.
HLASOVANIE: ZA : 6

4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva predkladala Ing. Gaspariková.
Zásady tvoria prílohu tejto zápisnice. Navrhla, aby pre poslancov OZ bola schválená odmena 10,€. Zo strany prítomných k predkladanému návrhu sa vyjadril Gejza Zimerman, ktorý sa vzdal
odmeny poslanca. K tomuto návrhu sa pripojili aj ostatní poslanci a tak sa všetci prítomní
poslanci vzdali odmien. Ing. Gaspariková pripomenula, že by bolo možné vzdať sa svojich
odmien v prospech niečoho, čo by sa mohlo prehodnotiť na ďaľších zasadnutiach. Je však
potrebné, aby poslanci sa vzdali odmeny aj písomne. Prítomní s návrhom súhlasili. Jednohlasne
schválili zásady odmeňovania a zároveň sa vzdali svojich odmien, ktoré dodatočne potvrdia aj
písomne.
HLASOVANIE: ZA : 6
5. Návrh VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Ing. Gaspariková, zástupkyňa starostu predložila návrh VZN o určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení. Týka sa to originálnych kompetencií škôl a to materskej
školy, školského klubu a školskej jedálne. Tieto školské zariadenia dostávajú dotácie od obce na
prevádzku týchto zariadení podľa počtu detí. Nakoľko sa od roku 2019 budú zvyšovať náklady na
mzdy a ostatné režijné náklady, na základe návrhu riaditeľky školy navrhuje zvýšiť ročnú dotáciu
na jedno dieťa v materskej školy na 2.260,- €, v školskom klube na 452,- € a v školskej jedálni na
265,- €.
Ďalej zástupkyňa starostu obce predložila prítomných žiadosť riaditeľky školy s VJM o navýšenie
dotácie na originálne kompetencie pre MŠ na odchodné pre upratovačku, ktorá zo zdravotných
dôvodov odchádza do invalidného dôchodku. Jedna časť odchodného by sa jej vyplatila ešte
v roku 2018 a zvyšok v roku 2019. Na rok 2018 žiadala navýšiť rozpočet dotácií na originálne
kompetencie na odchodné vo výške 1.288,- € a na rok 2019 sumu 1.944,- €.
Prítomní k predkladaným návrhom nemali žiadne pripomienky a jednohlasne schválili
horeuvedené všeobecno-záväzné nariadenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 6
6. Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Návrh predkladala Ing. Gaspariková, zástupkyňa obce na základe žiadosti riaditeľky školy.
Navrhla navýšiť školné pre detí v materskej škole z doterajších 3,50 na 5,- € na jedného žiaka za
kalendárny mesiac, pre detí v školskom klube z 2,- € na 3,- € a zvýšiť príspevok na čiastočnú
úhradu režijných nákladov na odoberaný obed v materskej škôlke aj v základnej škole
z doterajších 0,10 € na 0,20 € na jeden obed. Ako dôvod uviedla zvýšenie režijných nákladov.
Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
Zo strany prítomných k predkladanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci horeuvedené VZN jednohlasne schválili s účinnosťou od II. školského polroku t.j.
od 1. februára 2019.
HLASOVANIE: ZA : 6
7. Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 predkladala Ing.
Gaspariková. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh rozpočtu pozostáva z rozpočtu obecného
úradu a Základnej školy s MŠ VJM , ktorá je rozpočtovou organizáciou obce. Celkové príjmy sú
navrhnuté vo výške 1.484.573,65 € a celkové výdavky boli predložené vo výške 1.480.515,65 €.
Avšak po vypracovaní návrhu rozpočtu zo strany školy bola predložená žiadosť o navýšenie
dotácie na originálne kompetencie škôl a to na odchodné upratovačky MŠ, zástupkyňa starostu
navrhuje zvýšiť rozpočet výdavkovej časti o 2.000,- € pre ZŠ s MŠ VJM. Poznamenala, že
v návrhu rozpočtu okrem bežných výdavkov sú zahrnuté aj kapitálové výdavky a to na opravu
budovy obecného úradu, kultúrneho domu a jarkov, na ktoré obec predložila žiadosť o dotáciu zo

štátneho rozpočtu. Ďalej poznamenala , že v rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na projekt
poriadkovej služby, na ktorý je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, avšak schválené
to ešte nie je.
Zo strany prítomných k predkladanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci rozpočet na rok 2019 jednohlasne schválili bez programového rozpočtu a viacročný
rozpočet brali na vedomie.
HLASOVANIE: ZA : 6
8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Návrh predkladala Ing. Aneta Toldiová, hlavná kontrolórka obce. Plán činnosti hlavnej
kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
Zo strany prítomných k predkladanému návrhu sa vyjadrila Ing. Gaspariková, ktorá navrhla
doplniť plán o kontrolu vyrubenia a platenia dani z nehnuteľnosti.
Prítomní súhlasili s doplnením plánu činnosti podľa horeuvedeného návrhu a potom plán
jednohlasne schválili.
HLASOVANIE: ZA : 6
9. Návrh na určenie cenníka požičovného
Zástupkyňa starostu obce Ing. Gaspariková informovala prítomných, že zo strany občanov sú
podávané žiadosti o požičiavanie hnuteľných vecí ako je príves, kosačka, rôzne náradia, stoly,
stoličky a pod. Nakoľko obec chce vyjsť v ústrety občanom, navrhuje poslancom, aby schválili
požičiavanie hnuteľných vecí, avšak za odplatu. Z uvedeného dôvodu, je potrebné vypracovať
cenník požičovného. Zo strany prítomných k predkladanému sa vyjadril Martin Gyönyör, ktorý
poznamenal, že robil prieskum cien za požičiavanie drobného majetku na internete a navrhol, aby
pri zostavovaní cenníka bol prihliadnutý aj cenník na trhu. Nakoľko na zostavenie cenníka je
potrebné viac času, prítomní poslanci navrhli odročiť schválenie cenníka na ďaľšie rokovanie
obecného zastupiteľstva.
10. Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MŠ VJM
Ip.Sokolec
Zástupkyňa starostu obce Ing. Agáta Gaspariková informovala prítomných, že v evidencii
odoslaných faktúr v podnikateľskej činnosti obce sa nachádzajú nedoplatky na faktúrach pre ZŠ
s MŠ VJM Ipeľský Sokolec vo výške 9.920,- €. Jedná sa o faktúry, ktoré boli vyfakturované za
školský autobus a neboli plne uhradené, z dôvodu, že sa zaplatila iba suma, ktorú dostala škola
ako dotáciu na dopravné pre žiakov a tie nekryli náklady za školský autobus. Jedná sa o faktúry
z rokov 2013 – 2016. Z dôvodu, aby podnikateľská činnosť neevidovala tieto nedoplatky
navrhuje, aby boli navýšené finančné prostriedky pre školu na rok 2019 s tým, že sa stanoví účel
použitia finančných prostriedkov a to zaplatenie neuhradených faktúr pre podnikateľskú činnosť
obce.
Zo strany prítomných k predkladanému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a návrh
jednohlasne schválili.
HLASOVANIE: ZA : 6
11. D i s k u s i a
Do diskusie sa ako prvá prihlásila Ing. Gaspariková, ktorá hovorila o vývoze tuhého komunálneho
odpadu z obci. Poznamenala, že doposiaľ túto činnosť pre našu vykonáva firma Mikona
Želiezovce, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu. Koncom decembra však predložili dodatok
k zmluve, ktorým by sa mal zvýšiť vývoz tuhého komunálneho odpadu. Odôvodňovali to s tým, že
na základného nového zákona o ukladaní odpadov sa zvýšili poplatky. Zaviedli však nový
poplatok a to poplatok za každý výsyp kukanádoby, čím by sa aj o to zvýšila cena za vývoz.
Dodatok k zmluve ešte nie je podpísaný zo strany obce. Doposiaľ sme platili cca 1.150,- €
mesačne, podľa dodatku by sa cena zvýšila takmer o 100 %. Poznamenala, že robila prieskum
o cene vývozu smetí do obce Bajtava. Nakoľko poplatok za uskladňovanie smetí je stanovený

zákonom, poplatok by bol rovnaký ako u firmy Mikona. Obec Bajtava by fakturovala poplatok za
výsyp kukanádoby v polovičnej cene, avšak vzdialenosť je väčšia, takže služby za ubehnuté
kilometre by boli väčšie, nakoľko Mikona by fakturovala ubehnuté kilometre len vnútri obce.
Nakoľko sa zvyšujú ceny za vývoz smetí, bolo by potrebné zvýšiť ceny aj poplatok za smeti od
občanom a organizácií. Ak by sme nechceli doplatiť na služby za vývoz smetí, tak by sme museli
zvýšiť poplatok za smeti z terajších 16,- € na 30,- €. Žiadala prítomných, aby predložili svoj názor
k uvedenému. Poslanci bolo toho názoru, aby vývoz smetí zabezpečovala firma, ktorá zabezpečí
vývoz tuhého komunálneho odpadu za nižšiu cenu. K tejto téme sa vyjadril aj Martin Gyönyör,
ktorý poznamenal, aby sme občanov prinútili separovať odpad, aby náklady za uloženie odpadu
boli menšie. Ing. Zoltán Gasparik navrhol zriadiť zberný dvor, kde by sa ukladal separovaný
odpad. Tohto názoru bola aj Ing. Toldiová. Poslanci sa dohodli, že teraz poplatky za vývoz smetí
nezvýšia.
Ďalej sa do diskusie zapojil Gejza Zimerman, ktorý spomenul, že sú vysoké nedoplatky na
daniach a je potrebné pristúpiť k prísnejším opatreniam na vyinkasovanie nedoplatkov. Hlavná
kontrolórka Ing. Toldiová poznamenala, že napr. keď občan nemá zaplatenú elektriku, jednoducho
to vypnú. Navrhla, aby aj nezaplatené dane a poplatky boli vymáhané buď zrážkou zo mzdy,
z dôchodku a keď ani tak nepôjde tak treba pristúpiť k exekúcií. Poslanec Martin Gyönyör
navrhol, aby občania, ktorí majú nedoplatky na daniach boli predvolaní osobne na obecný úrad
a upozornení, že keď nezaplatia dane, obec bude nútená pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov iným
drastickejším spôsobom. Ing. Gaspariková poznamenala, že upozornenia už boli odoslané a od
januára 2019 budú odosielané aj zrážky zo mzdy a z dôchodku.
Ďalej sa do diskusie prihlásil Vojtech Melicher, ktorý sa pýtal na výšku rozpočtu pre šport
a dotazoval sa, či obec neplánuje kúpiť malý autobus, ktorým by nosili športovcov na športové
podujatia, nakoľko autobus, ktorý má obec vo vlastníctve je už starý, pokazený a nedá sa
používať. Poslanec Zimerman navrhol starý autobus predať na náhradné súčiastky. Martin
Gyönyör sľúbil, že sa poinformuje, v akej cene by sme mohol kúpiť malý autobus. Ďalej navrhol,
aby obec staré železo resp. nepoužité staré dopravné prostriedky boli predané a tak získať finačné
prostriedky.
Ing. Zoltán Gasparik vo svojom diskusnom príspevku hovoril, že v materskej škole je veľa vecí
zastaralých. Bolo by nevyhnuté vymeniť aj koberec v spálni, kúpiť vlhčovač vzduchu a novšiu
zvukovú techniku . Dotazoval sa , či by sa z rozpočtu nemohli vyčleniť finančné prostriedky na
nákup horeuvedené zariadenia.
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predkladala Ing. Katarína Horváthová, predsedkyňa návrhovej komisie .
Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
Zo strany prítomných k návrhu na uznesenie neboli vznesené žiadne pripomienky. Prítomní návrh
na uznesenie jednohlasne schválili.
13. Z á v e r
Zástupkyňa starostu obce Ing. Agáta Gaspariková poďakovala prítomným za účasť a rokovanie
ukončila.

Ing. Agáta Gaspariková

Zástupkyňa starostu

Zápisnicu spracovala: Sidónia Dianová
Overovatelia: Viliam Apa
Martin Gyönyör

