ZÁPISNICA
č. 2019/ III.
z riadneho zasadnuta Oeenného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolei
dňa 20. júna 2019

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, konaného
dňa 20. júna 2019

Arnold Ozsvald, Mgr., starosta obce

Poslanci OZ:
Agáta Gaspariková, Ing.
Viliam Apa
Emese Gáborová
Katarína Horváthová, Ing.
Ladislav Lauró
Zimerman Gejza

Neprítomní
Martin Gyönyör

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. Prítomní s návrhom
súhlasili a program rokovania jednohlasne schválili.
HLASOVANIE: ZA: 6 Proti:0

Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

Za zapisovateľku zápisnice Ing. Gaspariková určila Mgr. Adrianu Tóthovú Droščinovú, za
overovateľov zápisnice určila poslancov Ladislava Lauróa, a Emesu Gáborovú. Za členov návrhovej
komisie určila poslankyne Ing. Katarínu Horváthovú a Gejzu Zimermana.
K predkladanému návrhu prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

3. Výročná správa obce za rok 201812
Výročnú správu predkladala pani Dianová. Pripomenula, že túto správu dostali všetci poslanci
obce písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
V krátkosti zhrnula obsah tejto správy. Správa obsahuje identifikačné údaje obce, novozvolených
poslancov OZ, ktorí boli zvolení vo voľbách do miestnej samosprávy 10.11.2018. Informovala
prítomných, že ku koncu roka 2018 mala obec 827 obyvateľov. V uplynulom roku 8 občanov
zomrelo, 11 sa narodilo, 6 občanov sa prisťahovalo a 19 sa odsťahovalo.
Ďalej sa zmienila, že v obci sú 2 základné školy. Jedna ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským od 1. ročníka po 9. ročník s počtom detí 71 a materská škola s počtom detí 20. Druhá
ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským od 1. ročníka do 4.ročník mala počet žiakov 39.
Výročná správa ďalej obsahuje, aké služby boli v obci poskytované v uplynulom roku, kultúrne,
športové podujatia a ekonomické údaje obce, ktoré sú bližšie špecifikované aj v záverečnom účte
obce.
Zo strany prítomných k predkladanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky.
H L A S O V A N I E : ZA : 6

Prot::

Zdržal sa: :

4. Stanovisko HK k ZÚ, Záverečný účet obce –
Záverečný účet predkladala p. Dianová . Záverečný účet obce za rok 2018 bol písomne doručený
všetkým poslancom a tvorí prílohu tejto zápisnice.
V stručnosti informovala prítomných s plnením rozpočtu obce. Rozpočet obce bol zostavený
a schválený ako vyrovnaný vo výške 1 750 980,- € . Obsahuje rozpočet obecného úradu a rozpočet
školy, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce. Koncom roka bola vykonaná úprava rozpočtu a to
hlavne z dôvodu, že sme nedostali dotácie na rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu,
ktoré sme plánovali. Rozpočet príjmov bol znížený na 909 525,- € a rozpočet výdavkov na
905 034,- €. Skutočné plnenie bolo: príjmy 925 198,47 € a výdavky 918 498,- €. Najvyššie
výdavky boli kapitálové výdavky a to 12 500,- € za kamerový systém, 3 799,20 za asfaltovanie
chodníka pre peších, dokončenie odvodňovacích priekop 18 000,- €, klimatizačné zariadenie do
budovy OBZS 7 680,- €, nákup rodinného domu od J. Vargu 4 000,- €.
Okrem kapitálových výdavkov boli vysoké bežné výdavky a to takmer 20 700,- €, ako penále za
oneskorené platby za nákup kasárni. Pripomenula však, že L. Petržel, od ktorého sme kúpili
kasárne, sľúbil, že penále nevyrubí, aby sme platili za kasárne podľa finančných možností obce.
Sľub však nedodržal a dodatočne nám penále vyrubil.
Zmienila sa o úveru, ktorý sme mali začiatkom roka vo výške 15 863,75 €. Tento úver bol od
banky prijatý na nákup fekálneho vozidla v predchádzajúcom roku. V priebehu roka 2018 sme ju
zaplatili a ku koncu roka sme úver nemali.
K záverečnému účtu je vypracované stanovisko hlavnej kontrolórky, ktorá konštatovala, že
rozpočtové pravidlá boli dodržané. Odporúča v súlade so zákonom prijať celoročne hospodárenie
bez výhrad.
K správe sa vyjadril Ing. Németh a opýtal sa prečo všetko každému uhradíme čo nám
vyfakturujú? Prečo sa vyplatili peniaze p. Petrželovi, prečo sa podmienky nestanovili písomne na
papieri. Ing. Toldiová potvrdila, že ona bola tiež pri rozhovore keď sa pán starosta Ozsvald
pokúšal dohodnúť s pánom Petrželom, ale on vôbec nebol ochotný žiaden papier podpísať. Pán

Németh povedal, že aj ústna dohoda je dohoda! Poslanec Lauró však dodal, že žiaľ v dnešnej dobe
dané slovo nie je dodržiavané a takto sa podvádza.
Poslanec Apa sa opýtal na garáže, ktoré sú na predmetnom pozemku kasární, čie sú? Ak garáže
nepatria p. Petrželovi nech mu obec tiež vyrubí faktúru za prenájom. Garáže na pozemku ani nie
sú zakreslené a keď nie sú zakreslené ani neexistujú a keď neexistujú tak p. Petržel ani nemá čo
predávať. A keď už obec kasárne vysporiadala, nech si ich dá zakresliť a následne ich ona
odpredá.
Zástupkyňa starostu Ing. Gaspariková poznamenala, že ona navrhla p. Petrželovi, nech garáže
zohľadní v cene za vyrubené penále, ale na to nepristal.
Navrhla napísať písomnú výzvu na odstránenie garáží z nášho pozemku. Kontrolórka Toldiová
navrhla odpredať garáže obyvateľom bytovky. Zástupkyňa Gaspariková dodala, že to nie je až
taký dobrý nápad, pretože ak sa budova bude využívať (či sa zrekonštruuje, či sa prenajme), tak
oni budú chodiť cez cudzí pozemok.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

5. Ročná správa HK za 2018
Hlavná kontrolórka Ing. Toldiová navrhuje minimálne 2krát ročne robiť úpravu rozpočtu, aby sme
neboli v mínuse, pretože to je podľa zákona neprípustné, preto ona ak je takto musí napísať porušenie
§ 14 z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. p. Dianová účtovníčka obce poznamenala, že je veľmi ťažké pretože ak sa
vyskytne nepredvídaný výdavok, tak už hneď v tom prípade sa rozpočet nedá dodržať. Zdôraznila, že
s financiami obce sa nakladá hospodárne a racionálne.
Ročnú správu hlavnej kontrolórky za rok 2018 brali na vedomie
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

6. Plán kontrolnej činnosti na II.polrok
Plán predkladala hlavná kontrolórka Ing. Toldiová, s tým že sú povinnosti kontrolórky, riešenie
sťažností, sledovanie vývoja dlhu, ktoré aj dodržiava a vykonáva a nad rámec toho robí všetko to, čo
jej poslanci uložia za úlohu, naposledy jej kontrolnou činnosťou boli dane a ich správne vyrubenie.
Oboznámila prítomných, že správca dane vyrubil vo väčšine prípadov daň iba z jemu dostupných
údajov, nakoľko daňové priznania k dani z nehnuteľnosti nie sú podávané zo strany daňovníkov.
Poukázala na potrebu, vyzvať všetkých daňovníkov na podanie daňového priznania, kde by boli
uvedené správne údaje, z čoho by sa správne mohla vypočítať a vyrubiť daň.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

7. Zásady podľa zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
S týmto bodom oboznámila prítomných hlavná kontrolórka, Ing. Toldiová, ktorá vypracovala
zásady podľa nového zákona vyššie uvedeného a vysvetlila zámer a cieľ tohto zákona.
Predchádzajúci zákon 307/2017 Z. z. bol zrušený a v súčasnosti je nahradený zákonom č. 54/2019
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Jedná sa o to, že v prípade ak občania alebo
hocikto iný má informácie o protispoločenskej činnosti, má to nahlásiť a ako bude ochraňovaný.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

8. Július Dömötör –žiadosť o odkúpenie pozemku
Ing. Gaspariková informovala prítomných, o žiadosti –zámere Júliusa Dömötöra o odkúpenie
pozemku v katastrálnom území obce Ipeľský Sokolec, parcela registra C , číslo parcely 4340 vo
výmere 50 m2, ktorá sa nachádza na pivničnom kopci.
Poznamenala však , že pri vytlačení listu vlastníctva zistila, že pozemok nie je majetkom obce, ale
vlastníkom je Slovenský pozemkový fond, a v taktom prípade obec nie je oprávnená pozemok
predať.
Zástupkyňa starostu uložila zapisovateľke písomne oznámiť žiadateľovi tento fakt.

HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

9. Šumichrastová Emília- žiadosť o odkúpenie pozemku
Ing. Gaspariková informovala prítomných, o žiadosti –zámere Emílie Šumichrastovej o
odkúpenie parcely č.252/5 vo výmere 95 m2 vo vlastníctve obce na LV č.1.
Uvedený pozemok – zastavaná plocha a nádvoria – sa nachádza v intraviláne obce na ktorom je
rodinný dom so súpisným číslom č. 262 , postavený rodičmi žiadateľky Emílie Šumichrastovej.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili so zámerom. Zámer sa vyvesí a na
sledujúcom zasadnutí sa odsúhlasí.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

10. Prerokovanie a schválenie VZN o názve ulíc, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení
Zástupkyňa obce Ing. Gaspariková informovala prítomných, že podľa novelizovaného zákona
ešte roku 2018 o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.4. 2018, obec ustanoví
nariadením obce názvy ulíc a verejných priestranstiev. Naša obec toho času ešte nemá pomenované
ulice a verejné priestranstvá, preto sa teraz vypracoval návrh VZN, ktorý bude vyvesený na úradnej
tabuli obce, a ku ktorému sa môžu obyvatelia obce vyjadriť po dobu 15 dní. Následne po zvesení,
bude VZN prerokované a schválené na nasledujúcich zasadnutiach, s účinnosťou od januára 2020.
Pán Brocko poznamenal, že to je veľmi komplikované pre všetkých obyvateľov a stojí to
nejaké financie. Dotazoval sa, kto to všetko bude hradiť. Hlavná kontrolórka odpovedala na položenú
otázku a odpovedala, že v prípade ak je to povinnosť zo zákona tak výmena OP je bezplatná, ale žiaľ
ostatné náklady s týmto spojené si hradí každý sám.
Pán Lauko sa opýtal, kto bude túto zmenu nahlasovať do katastra nehnuteľností? Pani
Tuhárska povedala, že všetky zmeny ohľadne súpisného čísla, teda aj zmeny vyplývajúce stanoveným
názvom ulíc a verejných priestranstiev bude nahlasovať obecný úrad do katastra nehnuteľností.
Návrh VZN o názve ulíc, v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je prílohou tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

11. Prerokovanie a schválenie VZN o otváracích dobách, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení

Zástupkyňa obce Ing. Gaspariková takisto informovala prítomných, že podľa novelizovaného
zákona ešte z roku 2018 o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018, obec
ustanoví nariadením obce je potreba stanoviť pravidlá času predaja v obchode a vo všetkých
prevádzkach.
Ing. Gaspariková poznamenala, že nočný kľud je stanovený v čase od 22.00hod. do 6.00 hod.
avšak neustále vykrikovanie a spievanie neprispôsobivých obyvateľov je potrebné riešiť
neustálym napomínaním.
A pre prípad že je záujem a usporiadanie podujatia, veselice, či už iného programu, je
zabezpečený priestor aj pre usporiadateľa, spôsobom ako doteraz, že sa podá písomná žiadosť
a obec vyhovie.
Návrh VZN o otváracích dobách, v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je prílohou tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

12. Prerokovanie a schválenie VZN o referende, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení
Zástupkyňa obce Ing. Gaspariková takisto informovala prítomných, že podľa novelizovaného
zákona ešte z roku 2018 o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018, obec
ustanoví nariadením obce je potreba stanoviť pravidlá miestneho referenda, ktorého návrh bude
takisto vyvesený a obyvatelia si ho môžu preštudovať a v prípade potreby sa k nemu vyjadriť .
Návrh VZN o referende, v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je súčasťou tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

13. Prerokovanie a schválenie VZN o stravovaní na základných školách v zmysle zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Podľa novelizovaného zákona o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.4. 2018, obec
ustanoví nariadením obce výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie. Návrh VZN
o stravovaní na základných školách v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je súčasťou tejto zápisnice.
Zástupkyňa obce Ing. Gaspariková informovala prítomných s návrhom výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Návrh je prílohou tejto zápisnice.
Pripomenula, že od 1. 9. 2019 štát poskytne dotáciu na stravovanie pre všetky deti základných škôl,
pre deti 5-6 ročné, ktoré navštevujúce materskú školu a pre ostatné deti v MŠ, ktoré sú v hmotnej
núdzi alebo pre rodiny so životným minimom. Dotácia sa týka len nákupu potravín, na režijné náklady
dotácia nepatrí.
Vedúca školskej jedálne rozpočítala náklady na stravovanie podľa vekových kategórií s prihliadnutím
na dotáciu poskytovanú štátom a tak vychádzajú v tabuľke uvedené sumy. Náklady vypočítané
vedúcou školskej jedálne sú prílohou tejto zápisnice.
Poslankyňa Ing. Horváthová poznamenala, že to nebude vôbec jednoduché, nakoľko je tu ešte
povinnosť rodičov detí zaplatiť do septembra 20 eurovú zálohu, z ktorej sa bude odpočítavať cena
obeda v prípade, ak rodič neodhlási v čas svoje dieťa z obeda. Odhlasovanie už nebude možné v daný
deň, ale je potrebné každé dieťa odhlásiť do 14.00hod. predchádzajúceho dňa. Komplikáciou je to že

nie v každom prípade rodičia vedia, že im dieťa na druhý deň ochorie, no v tom prípade hradia celú
sumu, ale sú oprávnení si ísť obed vyzdvihnúť.

HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

14. ZŠ – Ipeľský Sokolec, zlúčenie detí do 1 družiny,
Návrh na zlúčenie družiny predkladala Ing. A. Gaspariková , zástupkyňa starostu. Informovala, že
z roka na rok je menej detí a aj tie deti čo chodia do školy v prípade ak sú aj zapísané do školského
klubu, tak ho nenavštevujú. Jedná sa o školský klub ktorý je pri základnej škole s vyučovacím
jazykom slovenským. Sú dni keď sú tam p. vychovávateľky dve a detí je nanajvýš 5.
Toto je aj rozumné riešenie a aj ekonomicky efektívnejšie.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

15. Príprava VZN – poplatok za odvoz TKO na rok 2020
Problematika odpadov je komplikovaná a dlhodobá, preto Ing. Gaspariková navrhla zaoberať sa ňou
pravidelne a systematicky. Musíme naučiť všetkých separovať intenzívnejšie a to dosiahneme len
neustálym opakovaním a vysvetľovaním, rozmiestnením plagátov. V tomto mesiaci sa zaviedol
a dvojtýždenný interval zbierania TKO. A v prípade ak domácnosti poriadne separujú, tak nie je
možné naplniť jednu kukanádobu týždenne.
P. Lauko poznamenal, že podľa neho odvážanie odpadu raz za 2 týždne nie je dobré, pretože všade
budú vrecia a obyvatelia aj tak budú odpad vyvážať mimo obce a všade bude neporiadok a čierne
skládky.
Poplatky sa z roka na rok zvyšujú aj Mikona, ktorá odváža od nás TKO, poplatky zvýšila, platí sa za
každé uchopenie či už kukanádoby, či vreca, takisto sa platí aj ja hmotnosť.
Poznamenala že ona chodí a kontroluje nádoby a ich obsah a napomína obyvateľov, aby do kuky
nevhadzovali PET fľaše, nakoľko tie sa odvážajú v rámci triedeného zberu raz za mesiac.
Poslanec Apa poznamenal, že poplatky spoločnosť Mikona účtuje vyššie a s nádobami, ktoré si
obyvatelia kupujú za vlastné peniaze zaobchádzajú nešetrne. Tak oplieskajú nádobu, že aj jemu celú
rozbili a bude sa sťažovať. Pán Demeter poznamenal, že má podobné skúsenosti, nakoľko má pred
rodinným domom zástenu na nádoby kuka, a je už zo všetkých strán zničená, nakoľko nedávajú pozor
a narazia do nej.
Ing. Gaspariková poznamenala že sa už začalo vybavovanie priestoru na kompostovisko, kde sa bude
ukladať pokosená tráva a konáre. Je to priestor, kde bol pôvodne naplánovaný zberný dvor. Obyvateľ
p. Brocko poznamenal, že na tom priestore už sú teraz vyhodené aj plienky, papiere a silony, ktoré
tam nemajú čo hľadať a po čase bude situácia neúnosná. Bolo by vhodné namontovať nejaké kamery
alebo fotopacse na sledovanie, kto vynáša nepovolený odpad na kompostovisko a následne stanoviť
výšku pokuty a vyrubiť ju tým, ktorý porušujú pravidlá.
Poslanci sa jednohlasne zhodli
HLASOVANIE: ZA : 6 Proti:0

Zdržal sa: 0

16. Správa o vymáhaní daňových nedoplatkov
Správu predkladala p. Helena Tuhárska. Informovala prítomným, že
Nedoplatky ku 31.12.2018 boli :

TKO .....
15 124,65 Eur
Daň z nehnuteľnosti a za psa 28 205,61 Eur
SPOLU
43 330,26 Eur
Z celkových nedoplatkov bola v roku 2019 zaplatená suma 16 263,44 Eur.
Rozdiel k 20. 06. 2019 (celkom nedoplatky)
V tom nie sú zahrnuté dane za rok 2019.

27 066,82 Eur.

Správa je prílohou tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

17. Diskusia
V rámci diskusie sa opýtal p. Demeter, aká bola v roku 2018 dotácia na šport a v ako pomere.
Pani Dianová informovala, že dotácia na šport bola : na futbal dotácia 3230,- a pre stolnotenisový
oddiel 1000,- eur. Ďalšie náklady na úseku športovej činnosti sú režijné náklady na fungovanie
a údržbu športového ihriska a športových šatní. Pán Demeter dôrazne vyzval p. Zimermana, nech
tiež hľadá sponzorov pre futbal, pretože to nie je v poriadku, že míňajú obecné peniaze a futbal na
tom vôbec nie je dobre. P. Demeter pripomenul, že aj keď stolný tenis nehrajú toľkí, čo futbal,
predsa bol schopný nájsť sponzorov a všetkým hráčom zabezpečiť kompletný športový set, aj pinpongové rakety a loptičky.
Pán Németh sa zapojil s poznamenaním, že on prispel sponzorsky pre futbalové mužstvo na dresy.
P. Zimerman súhlasil a dodal, že je to síce pravda, ale dresy stáli 600,- eur, nakoľko bolo potrebné
na nich zabezpečiť logo sponzora a aj obce, a pán Németh prispel len 300 eurami. Pán Zimerman
poznamenal, že je náročné takto riadiť šport a futbal, pretože už ľudia nie sú takí ochotní,
a nepomáhajú, pred zápasmi nemá kto vysypať ihrisko,....a zvesiť siete...a pod.
Do diskusie sa zapojil aj pán Brocko s prosbou, aby obec vyzvala pána Lenthára na odstránenie
toho železného monštra z verejného priestranstva, ktoré tam je už dlhé roky. Tam v jeho susedstve
má pán Lenthár nehnuteľnosť, odkiaľ sa šíri neznesiteľný zápach, a bolo by treba to nahlásiť,
pretože je to aj nebezpečné.
P. Kokyová sa poďakovala p. starostovi že jej pomohol vlani a dal jej náhradné bývanie, keď ju aj
s rodinou vyhodili. Vie, že tam býva zadarmo, avšak nemá kam ísť. Je si vedomá, že má výzvu na
vysťahovanie a v prípade, keď sa nevysťahuje bude obec nútená zavolať policajtov a vysťahovať
ich. Rodina Mirgová bola vyzvaná už veľakrát , aby si hľadali bývanie nakoľko tu zostať nemôžu,
sú na nich sťažnosti, že sú hluční, nemajú v dome ani svetlo, ani vodu. P. Kokyová povedala, že
ona sa domov k mame navráti. A jej manžel Ľubomír, ak sa chce vrátiť do domu č. 85, môže
nakoľko tam má bratov, ale ona sa s deťmi nevrátia bývať do garáže.
Pán Németh sa ozval, že prečo prišla a vydiera obecné zastupiteľstvo. Či sa nehanbí? Pani
Kokyová odpovedala, že pán Németh sa jej zdravil a pýtal sa ako sa má pred voľbami a teraz už
zrazu nie. Vtedy keď potreboval, sa zdravil.
Pán Németh povedal, že p. Kokyová klame.
Poslanci ešte raz zdôraznili Kokyovej, že výzva do konca júla platí, a ak nie, budú nútení zakročiť
drastickejšie.
Pani Pavlenová sa zapojila, a vyslovila hlbokú nespokojnosť so situáciou, čo sa týka obyvateľov
Reného Munku s rodinou. Tie dievčatá sú nevychované a neslušné, každý deň robia hluk a krik
a keď ich napomenie, tak ju pošlú nepekne preč. Stále majú nejaké chlapčenské návštevy
a nezmestia sa do kože. Pani Pavlenová však touto cestou srdečne poďakovala p. zástupkyni
Gasparikovej, za ochotu, pretože koľko krát sa sťažovala, tak ona išla a riešila situáciu
s Munkovcami, takto pomohla, aby situácia vyriešila so psom, ktorého mali. Pes bol priviazaný,
avšak stále ušiel z domu, ktorý nemá plot a potom sa motal po celej dedine a ľudia sa ho báli.

Hlavná kontrolórka poznamenala, že otázka túlavých psov je komplikovaná a ťažko riešiteľná,
avšak podľa zákona sa psy nemôžu voľne pohybovať na verejných priestranstvách.
Na tému túlavé psy sa zapojil aj p. poslanec Zimerman, poznamenal, že aj psy p. Kokyovejj sa
voľne pohybujú po dedine a napadli jeho psa.
...
Na tému túlavé psy sa pridal aj p. Lauko, ktorý sa sťažoval, že nielen tento pes sa túla a ohrozuje
obyvateľov, ale aj psy Kokyovej a nielen Munkovci sú neprispôsobiví a nadávajú starším ľudom
ktorí ich napomenú, ale aj dievčatá Mirgové. Stále chodia do jeho susedstva k p.Chytilovi a nielen
to že sú hlasné, ale aj arogantné a takisto neprispôsobivé.
Pán Gasparik Koloman, sa pripojil do diskusie s otázkou, koľko je plat p. starostu Ozsvalda a pani
zástupkyne Gasparikovej, konkrétna suma? Pani Dianová poznamenala, že z pamäti nevie aký je
teraz plat starostu, nakoľko tento rok ešte nepočítala jeho plat, z dôvodu, že je stále
práceneschopný a dostáva nemocenské dávky od Sociálnej poisťovne. Hlavná kontrolórka
odpovedala, že plat starostu je vypočítaný podľa zákona o platoch starostov a vypočítava sa ako
súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom roku a koeficientom podľa
počtu obyvateľov obci na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Do 30. novembra
2018 bol tento koeficient 1,65 a od 1. decembra 2018 1,83, čo predstavuje sumu 1746,- €.
Od 1.augusta 2018 kedy p. zástupkyňa nastúpila na zastupovanie starostu, jej OZ schválilo plat vo
výške 80% z platu starostu obce.
Hlavná kontrolórka doplnila, že od 1.2.2019 je v platnosti zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
a podľa § 25 odst. 7 plat zástupcu starostu obce určuje starosta a môže byť najviac 70 % z platu
starostu obce.
Podľa horeuvedeného plat zástupkyne počas zastupovania starostu, by mal byť 1222,- eur.
V rámci diskusie navrhla zástupkyňa starostu obce p. Gaspariková odmenu hlavnej kontrolórke vo
výške 15% z jej platu mesačne s platnosťou od 1. júla 2019.
Poslanci jej návrh jednohlasne schválili.
HLASOVANIE: ZA : 6 Proti:0 Zdržal sa: 0
Dóra Hegedűs sa obrátila na OZ s prosbou o pomoc, nakoľko uzavrela zmluvu o nájme na
prízemný byt v bytovej jednotke pri zdravotnom stredisku, a nevie sa do bytu dostať, pretože
prenajímatelia bytu na poschodí majú voľne pusteného psa, nedajú jej kľúče a jedna izba je úplne
zamknutá a zaprataná ich vecami. Bola rozhorčená, že prenajíma byt za peniaze, a nemôže užívať
jednu izbu za ktorú platí. Poslanci sa zhodli, že prenajímatelia bytu na poschodí, bránia užívaniu
celého bytu neoprávnene, navrhli zavolať políciu a s jej asistenciou vypratať tú jednu izbu.
18. 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.
HLASOVANIE: ZA : 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

19. Záver
Zástupkyňa starostu obce Ing. Agáta Gaspariková poďakovala prítomným za účasť a rokovanie
ukončila.
Ing. Agáta Gaspariková

Zástupkyňa starostu

Zápisnicu zapísala: Adriana Tóthová Droščinová
Overovatelia: Emese Gáborová
Gejza Zimerman

