ZÁPISNICA
č. 2019/ IV.
z riadneho zasadnuta Oeenného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolei
dňa 25. júla 2019

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, konaného
dňa 20. júna 2019
Poslanci OZ:
Arnold Ozsvald, Mgr. - starosta
Agáta Gaspariková, Ing.
Viliam Apa
Emese Gáborová
Katarína Horváthová, Ing.
Ladislav Lauró
Zimerman Gejza
Martin Gyönyör

Neprítomní

Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE
1. Otvorenie zasadnutia
Vykonal Mgr. Arnold Ozsvald starosta obce privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, preto vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášanie
schopné.
Po tomto oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhol doplniť bod: „ Žiadosť o udelenie
súhlasu na výmenu okna nájomného bytu– Molnár Zsolt“
Prítomní s návrhom súhlasili a program rokovania jednohlasne schválili s doplnením bodu.
HLASOVANIE: ZA: 7 Proti:0

Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice pán starosta, Mgr. Ozsvald určil Mgr. Adriana Tóthovú Droščinovú, za
overovateľov zápisnice určil poslancov Gejzu Zimermana a Ing. Agátu Gasparikovú. Za členov
návrhovej komisie určil poslankyne Ing. Katarínu Horváthovú a Emese Gáborovú.
K predkladanému návrhu prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

3. Správa z auditu obce za rok 2018
Správu z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2018 vypracoval
nezávislý auditor Ing. Jozef Adamkovič z Topolčian, ktorú prečítala p. Dianová účtovníčka obce
a následne pre podrobnejšie preštudovanie dala kolovať medzi prítomných.
Zo strany prítomných k predkladanej správe neboli vznesené žiadne pripomienky.
Prítomní, správy z auditu brali na vedomie tak, ako to boli predkladané.
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

4. Prerokovanie aschválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Ipeľský Sokolec vzmysle zákona č. 369/1990
Z.z. obecnom zriadení
Starosta obce informoval prítomných, že podľa novelizovaného zákona ešte z roku 2018
o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018, obec ustanoví nariadením obce
bola potreba stanoviť pravidlá času predaja v obchode a vo všetkých prevádzkach. Na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 20 júna bol predložený návrh, ktorý bol
vyvesení aj úradných tabuliach obce a obyvatelia k nemu mohli podať pripomienky. Nakoľko nik
žiadne pripomienky nepodal, poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
VZN je prílohou tejto zápisnice č.1/2019
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

5. Prerokovanie a schválenie VZN o organizácii miestneho referenda v obci Ipeľský
Sokolec, v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Starosta obce, Mgr. Ozsvald informoval prítomných, že podľa novelizovaného zákona ešte z roku
2018 o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2018, obec ustanoví nariadením
obce bolo potrebné stanoviť pravidlá miestneho referenda, ktorého návrh bol predložený na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.júna 2019 a takisto bol vyvesený
a obyvatelia si ho mohli pozrieť, preštudovať a v prípade potreby sa k nemu vyjadriť .
K návrhu sa nikto nevyjadril a preto obecné zastupiteľstvo ho jednohlasne schválilo.
VZN č.2/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Ipeľský Sokolec, v zmysle zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je súčasťou tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

6. Prerokovanie a schválenie VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Ipeľský Sokolec v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Mgr. Ozsvald informoval 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 bol vyvesený, nikto k nemu nemal pripomienky, poslanci obecného
zastupiteľstva ho jednohlasne schválili.
VZN č.3/2019 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ipeľský
Sokolec v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je súčasťou tejto zápisnice.
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

7. Žiadosť o finančnné vssporiadanie s aarkas Peter
P. Ing. Aneta Toldiová, kontrolórka obce – stručne vysvetlila, ako sa takéto veci dejú, ako sa môže
vysporiadať, svoje stanovisko priložila aj v písomnej forme, ktoré je súčasťou tejto zápisnice.
Poslanec Zimerman jednohlasne súhlasil, že bez dokladu nie je možne žiadne finančné prostriedky
vyplatiť. Kontrolórka Ing. Toldiová navrhla aby sme počkali na stanovisko advokáta Mgr. Ondreja
Marsala
Pán starosta povedal, že budúci týždeň zavolá advokátovi, nakoľko je momentálne na dovolenke. Ing.
Gaspariková sa pripojila a poznamenala, že situácia je už nakoľko vyhrotená, že už to nebude možné
vyriešiť bez advokáta.
Existuje také, že mimosúdne dohoda, možno by bolo ešte toto vhodné riešenie.
P. Dianová účtovníčka obce poznamenala, že p. Kendy družka Petra Farkasa zahlásila že účtovné
doklady majú , ale ona naozaj nemá čas ich povyberať z účtovníctva. Ing. Toldiová vysvetlila, že
predpokladá, v prípade ak tie účty p. Farkaš dal do svojho účtovníctva a potom ich následne nevie
predložiť aj nám, pretože by to bol jednoznačne daňový podvod!!
p. Ing. Demeter dodal, že preplatiť im ich výdavky len na základe predložených účtov. Treba vedieť
čo je v nájomnej zmluve a čo spadá pod drobné opravy a len tie výdavky preplatiť.
Ing. Gaspariková navrhla urobiť približné ohodnotenie, podlaha má koľko m2, koľko kusov
radiátorov, a pod., možno to by mohlo byť ešte rozumné.
Ing. Demeter vyhlásil že on na vlastné náklady nájde znalca, ktorý to ohodnotí a overí hodnotu.
A odkedy sa vysťahovala lekáreň (2013) p. Farkas užíva neoprávnene aj byt na prízemí od r. 2014,
platí nájom len za 1 byt a užíva dva. Ing. Gaspariková pripomenula že už byt na prízemí uvoľnil.
P. Demeter ešte zdôraznil, že p. Farkas žiada finančne vysporiadanie aj za veci, ktoré nie on urobil,
napríklad konkrétne murovaný plot. Kým bol p. Demeter koordinátor v tom období sa to robil a všetok
materiál bol z obecného úradu. On povedal že plot natrie a doteraz tam je taký hrdzavý
Toldiová poznamenala, že ak p. Farkas chce niečo mal by byť prítomný, a nie o ňom bez neho.
A následne ak mu bude vyplatené, tak treba hneď zakotviť dokedy sa má vysťahovať.
Poslanci sa jednohlasne zhodli na odročení vysporiadania až do stanoviska advokáta.
HLASOVANIE: ZA : 7 Proti:0 Zdržal sa: 0

8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Munka René a Jana Stojková
Pán starosta predložil prítomným žiadosť Réného Munku a Jany Stojkovej o pridelenie nájomného
domu, alebo bytu.
Poslanec Zimerman poznamenal, že on môže žiadať, ale obec nie je povinná poskytnúť byt (dom).
V obci je veľa prázdnych domov, nech sa popýta a nech si zaobstará.
Poslanec Gyönyör, prispel, že nech si zoberie hypotéku, v dnešnej dobe keď pracuje, tak nie je
problém vybaviť hypotéku.
Poslanci žiadosť jednohlasne zamietli.
HLASOVANIE: ZA : 7 Proti:0 Zdržal sa: 0

Pani Pavlenová pripomenula, že sú neprispôsobiví, uprostred dediny si urobili verejný
záchod. Nemajú ani latrínu, ani oplotený pozemok a vykonávajú svoje potreby, tam kde ich to
chytí.
Ing. Gaspariková povedala, že by bolo potrebné to ohlásiť na hygienu alebo kuratelu.

9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Zuzana Ráková
Pán starosta predložil ďalšiu žiadosť o pridelenie nájomného domu (bytu) – a to Zuzany Rákovej,
ktorá ju predložila písomne dňa 19.júla.. Pán starosta navrhol prerokovať pridelenie domu č. 123
Poslanec Gyönyör povedal, že on tak vie že už nehľadá. Starosta Mgr. Ozsvald, telefonicky
kontaktoval Zuzanu Rákovú, aby sa opýtal, či má ešte záujem. Ona povedala že nie.
Žiadosť sa stala bezpredmetnou, tak ani nebolo o čom ďalej rokovať.
9.) a) – žiadosť o udelenie súhlasu na výmenu okna na nájomnom byte – Molnár Zsolt
Pán starosta predložil žiadosť Zsolta Molnára, ktorý býva v obecnom nájomnom byte pri ZŠ, na
výmenu okna. Zdôraznil, že okno je už staré netesní, v zime prefukuje, a on by ho rád vymenil na
vlastné náklady.
Poslanec Lauró prispel, že jednoznačne treba žiadosti vyhovieť, avšak treba spísať dokument, ktorý
podpíše, že nebude následne žiadať o finančné vyrovnanie.
HLASOVANIE: ZA : 7 Proti:0 Zdržal sa: 0

10. Prerokovanie vyvložkovania komína OcÚPán starosta oboznámil prítomných s faktom, že komín, ktorý vedie uprostred budovy, cez jeho
kanceláriu je prasknutý a už nie je možné ďalšiu sezónu ním kúriť, počas kúrenia uniká dym a je to
nebezpečné. Pozrel rozpočet projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
v Ipeľskom Sokolci!-rekonštrukcia OcÚ, avšak tam jednoznačne nenašiel položku- vyvložkovanie
komína. Preto kontaktoval projektanta Ing. Arch. Roderika Baltazára, aby sa za tým pozrel a v prípade
ak to nie je v projekte, sa musí urobiť vyvložkovanie.
Pán starosta zavolal firmu ktorá sa takýmito vecami zaoberá a po terénnej obhliadke dal vypracovať
cenovú ponuku.
Poslanci jednohlasne schválili sumu 2 400,-eur.
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

11. Prerokovanie výmeny okien na zdravotnom stredisku
Pán starosta predložil návrh na výmenu okien na zdravotnom stredisku. Okná sú už staré a tiež
netesnia dobre, keď prší zatekajú. Bola žiadosť od Dr. Riedla, aby sa vymenili a keď sa už budú meniť
u neho bolo by vhodné vymeniť ich aj na ambulancii zubného lekára. Spolu je to 8 okien.
Pán starosta predložil cenovú ponuku, ktorú si vyžiadal, v ktorej sú ocenené okná na 5200,- eur
Ing. Gaspariková povedala, že treba vypýtať viac ponúk a vybrať si tú najlacnejšiu.
Poslanec Zimerman poznamenal, že nech je to slovenská firma, pretože možno sú poľské okná
lacnejšie, ale určite nie sú dobré. Kazia sa a je ťažké ich opravovať.
OZ doporučuje starostovi nájsť cenovo dostupné a kvalitné okná.
Poslanci jednohlasne schválili sumu maximálne 5 200,- eur

HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

12. Návrh na nákup motorového vozidla Fabia, 9 miestneho mikrobusu a kosačky
štvorkolky
Starosta obce predostrel návrh na kúpu motorového vozidla Fabia, 9 miestneho mikrobusu a kosačky
štvorkolky
Poslanec Gyönyör poznamenal, že kosačku by bolo lepšie kupovať v zime, pretože sú vtedy v akcii.
9-miestny mikrobus – na zabezpečenie prepravy detí na futbal , na vozenie detí do školy, na prepravu
kôs, na dovezenie cementu alebo hocičoho čo je potrebné kúpiť....
Poslanec Lauró vyslovil svoj jednoznačný postoj proti. Na čo nám je, či ho ozaj potrebujeme, či
nemíňame zbytočne obecné peniaze a či sa potom ostatní ľudia nevzbúria, že neefektívne nakladáme
aj tým malým peňažným obnosom ktorý máme.
Či by nebolo lepšie radšej opraviť elektrické rozvody na športových šatniach.
Ak kúpime lacný 9-miestny mikrobus, potom vynaložíme nemalé peniaze na jeho opravu a poistenie,
takže je veľmi dôležité zvážiť kupovanie možno trocha drahšieho, ale lepšie mikrobusu.
Pretože ak kúpime lacný, nastane situácia ako s autobusom, že sme ho kúpili lacno a potom následne
sme zaplatili nemalé peniaze na jeho neustále opravovania a v prvom rade pre káblovanie.
Ďalšia dôležitá vec je že to auto či mikrobus, by mal mať 1 šoféra, a nie ho každému požičiavať.
A keď už aj požičiame, tak nie zadarmo.
Poslanec Zimerman, zdôraznil že ako má dopraviť 11 žiakov na futbal, keď ho nikto nepodporuje a sú
len dvaja rodičia, ktorí sú ochotní deti každú sobotu brávať na futbal. Keď ich je viac, ktorému má
povedať že nech ostane doma.
Poslanec Apa poznamenal, že kto si zoberie na zodpovednosť keď do tej zlej fabie naprace viac detí
ako je to možné., kto si dá zobať vodičský preukaz.
A za 5000,- Eur normálny mikrobus nekúpime.
P. Demeter poznamenal, že tak ako stolnotenisový oddiel, tak aj futbalový oddiel by mal brávať deti
vlastnými autami na vlastné náklady.
Ing. Gaspariková zdôraznila, že ak dieťa nechce hrať futbal, nemá zmysel, aby ho rodič nútil. Potom je
ozaj na zváženie či to má zmysel.
HLASOVANIE: nákup 9-miestneho mikrobusu
Za: poslanci Apa a Zimerman, ale neprepravovať v ňom iné, len deti
PROTI: Ing. Gaspariková, Ing. Horváthová, Gáborová, Lauró, Gyönyör
Toldiová, kontrolórka obce, poznamenala, že ona by radšej s nákupom mikrobusu počkala.
Poslanec Gyönyör podľa jeho názoru by bolo vhodnejšie na účel prevážania materiálu, kúpiť radšej
prívesný vozík a tak ho ťahať za 9-miestnym mikrobusom.
Ing. Demeter poznamenal, že ak kúpi obec autobus, tak radšej drahší, aby sa na nákup lacného opäť
nedoplatilo.
Ing. Toldiová, kontrolórka obce – by podľa jej názoru radšej investovala do nákupu osobného auta
s prívesným vozíkom.
Poslankyňa Ing. Horváthová sa tiež prikláňa k názoru kúpiť osobné auto s ťažným prívesným
vozíkom.
Ing. Demeter poznamenal, že by bolo najlepšie hľadať škodu, nakoľko je dostupnejšia na súčiastky
a nie je ani taká drahá.
Poslanci jednohlasne schválili sumu maximálne 3 000,- Eur na nákup osobného vozidla a prívesného
vozíka jednonápravového
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

A v prípade ak si budú obyvatelia obce požičiavať auto, tak len za peniaze a nie na 1,2 hodiny, ale
klasicky ako v požičovni na 24.hod./15 Eur
Poslanec Gyönyör poznamenal, že možno by nebolo zlé popozerať sa po značke DACIA LOGAN,
pretože to nie je až také zlé auto, pretože napr., v Rumunsku je ho väčšina a keď to auto prežije na
tých zlých cestách, aké sú v Rumunsku, tak určite obstojí aj u nás.
Konečné hlasovanie:
Nákup kosačky- jednohlasne odročili na zimu
HLASOVANIE: ZA : 7
Proti:0

Zdržal sa: 0

Nákup 9-miestneho mikrobusu . ZAMIETA
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nákup osobného auta s prívesný vozíkom jednonápravovým -SCHVAĽUJE
HLASOVANIE: ZA : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

13. Diskusia
V rámci diskusie pán starosta oboznámil prítomných so zmenou v projekte – MOPS (Miestna
občianska poriadková služba)- nakoľko Silvia Szederová zo zdravotných dôvodov ukončila prácu
v MOPS, bolo potrebné nájsť na jej miesto niekoho iného. Bolo viac uchádzačov, avšak rozhodnutie
padlo na p. Róberta Krausza, pretože člen MOPS, Milan Mirga je chlap, je lepšie to voľné miesto
preobsadiť mužom.
Bude s ním uzavretá pracovná zmluva od 1.augusta 2019.
Poslanec Lauró sa opäť vrátil k problematike s rodinou Kokyovou/Mirgovou, ktorým bolo dané
ultimátum na vysťahovanie sa z domu č. 115, v ktorom teraz bývajú. Pýtal sa, čo bude s nimi, či ich
tam necháme a urobí im obec nájomnú zmluvu alebo ich koncom mesiaca vysťahujeme?
Ing. Toldiová informovala prítomným, že zavolala advokátovi a vysvetlila mu uvedenú problematiku.
Ten ju poučil ako máme postupovať, aby sme dodržali potrebné právne predpisy.
Dodala, že Obec nie je povinná nikomu zabezpečiť a poskytnúť byt!
Ing. Demeter dôrazne žiadal, ak ich tam pustil pán starosta, tak nech vzniknutú situáciu aj vyrieši
a nech ich odtiaľ vysťahuje. Netreba im dať žiadnu nájomnú zmluvu, ak majú už teraz kopu
nedoplatkov, tak ani v budúcnosti nebudú platiť.
Ing. Gaspariková navrhla, aby sa obyvatelia a zastupiteľstvo zmobilizovalo, a aby tam išlo čím viac
ľudí, a vyjadrili svoj nesúhlas, že tam Mirgovci bývajú. Kontrolórka Toldiová poznamenala že pri
takomto je dobré upozorniť aj políciu a nebolo by na škodu, keby boli prítomní pri vysťahovaní.
A keď neodídu treba sa obrátiť na súd.
Pán Gasparik sa pridal do diskusie s poznamenaním, že on je teraz 3. krát na zasadnutí a iné nepočuje
len, že sa robia chyby. Žiada obecné zastupiteľstvo, aby robilo správne rozhodnutia a veci správne a aj
písomne a potom nebudú chyby.
Ing. Toldiová keď už sa pán Koloman Gasparik zapojil, uviedla na pravú mieru, že na otázku ktorú
on položil na predchádzajúcom zasadnutí dňa 20.júna 2019, („Koľko má plat zástupkyňa starostu
obce??) odpovedala že ona uvádzala sumu platnú na rok 2018.
Pán Gasparik zdôraznil ešte raz otázku, prosím uviesť do zápisnice koľko mala plat zástupkyňa
starostu po nástupe podľa zákona a dokedy a potom koľko podľa nového zákona.
Starostovi patrí plat ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca NH vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok....
Do 30.11. 2018 novela č. 32/2015 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v platnom znení - Plat starostu za nov.
2018/ 1 575,- Eur v hrubom,

Od 1.12.2018 je platná novela zákona č. 253/1994 Z.Z. a to novela č. 320/2018 podľa ktorého
prináleží starostovi plat 1746, Eur v hrubom
Plat zamestnanca v NH za rok 2017 činil 954,- Eur plat zamestnanca v NH v roku 2018 bol 1013,- Eur
Z toho dôvodu je plat starostu od 1.1.2019......1 013,- Eur x 1,83 koeficient – 1 854,- Eur
Zástupkyni starostu patrí plat – podľa platných zákonov
Od 1.8.2018 do 30.11.2018 954 x 1,65- 1575 Eur +2% = 1607,- Eur z toho 80% je 1286,- Eur
Od 1.12.2018 do 1.1.2019 954 x 1,83 = 1746,- Eur z toho 80% je 1397,- Eur
Od 1.1.2019 do 31.1.2019 1013 x 1,83= 1854,- Eur z toho 80% je 1483,- eur
Od. 1.2.2019 do 30.6.2019 1013 x 1,83= 1854,- Eur z toho 70% je 1298 ,- eur
podľa novely zákona 369/ 1990 Zb. platnej od 1.2.2019 §25 ods.7 najviac vo výške 70% mesačného
platu starostu – 1 298,- Eur

Poslanec Lauró , oboznámil prítomných, že on bol osobne za p. Lenthárom a vyzval ho na odstránenie
toho železného nástroja na vykopávanie zemiakov z verejného priestranstva pred jeho domom.
Nakoľko tam už stojí dlhé roky. P. Lenthár povedal, že tak urobí ak sa opraví most pred jeho domom,
nakoľko tam most je len provizórny, nevie odtiahnuť to zariadenie. Avšak žiada svojho suseda p.
Brockóa aby ostrihal konáre svojho stromu, pretože mu zasahujú do strechy domu.
Pán Brocko odpovedal, že samozrejme to zariadenie neodtiahne do svojho dvora, nakoľko tam má
veľký bordel a nemá ho preto kam dať, ale prisľúbil ostrihanie konárov.
Starosta prisľúbil opravu mosta, aby p. Lenthár mohol odtiahnuť zariadenie na vykopávanie zemiakov.
Poslanec Lauró dodal, že preto takto vyzerá celá dedina, lebo každý sa k veciam stavia negatívne
a potom každý každému robí zle.
Pán starosta ešte predložil žiadosť Balázsa Urbána na preplatenie nákladov za prevedenie 1.fázovej
elektriny na 3 fázovú. Priložili aj fotokópiu dokladu.
Poslanci jednohlasne súhlasili!
Kontrolórka Ing. Toldiová sa ešte opýtala, na koho je vystavený účet. Preplatiť sa môže len v prípade
ak je účet vystavený na Obec Ipeľský Sokolec. A keďže je na meno Urbán Balázs to opäť nie je
prípustné.
Ing. Németh sa ozval s poznamenaním, že treba dávať veľký pozor, nie že sa opäť bude opakovať
situácia ako s Farkasovcami, nakoľko sa mu zdá, že to bude nasledovať.
Toldiová, kontrolórka obce zdôraznila, že pani účtovníčka Dianová nech zapisuje všetky úkony ktoré
sa robia pri oprave bytu, aby boli odložené všetky účty a potom nenastanú také problémy ako
s Farkasovcami.
Mgr. Ozsvald, starosta však pripomenul, že sa vyskytnú pri každej oprave nepredvídané skutočnosti,
a náklady, skryté vady ktoré treba odstrániť.
Ing. Toldiová vyslovila, že najprv sa mal dať byt do poriadku a potom sa mal prenajať aj s preberacím
protokolom.
Ing. Gaspariková zodvihla ruku a povedala že ona sa teraz vzdáva funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva.
Poslanec Zimerman ešte mal jednu ponuku. Oslovil ho predseda Levického CSEMADOK-u na
spoluprácu – či by sa nedalo skĺbiť do jedného spoločného podujatia „Naše oberačkové slávnosti“ a
„Spievajúce údolie Ipľa“
Poslankyňa Horváthová prispela, že ak by vedeli skrátiť svoj celý program na max. 30 minút možno,
ale aj tak si nevie predstaviť že jeden účinkujúci bude na pódiu spievať 10 minút. Oberačkové
slávnosti sú o inom, o zábave a tanci.
Pán Koloman Gasparik poznamenal, že „Spievajúce údolie Ipľa“ bolo dlhé roky okresné podujatie,
ale ak to organizátori vedie spojiť.
Poslanec Apa stručne dodal, že jednoznačne nespájať!

Poslanec Zimerman vyslovil obavy, že možno tento rok ani oberačkové slávnosti nebudú, lebo stále
ubúda ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať pri jeho organizácii a je to úloha náročná, nevie ju zvládnuť 1
osoba.
Prítomný Mirga Peter sa opýtal, aké sú dotácie na šport pre MRK.
Toldiová odpovedala, že momentálne nie sú žiadne výzvy, až na jeseň.

14.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 : 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

15. Záver
Starosta obce Mgr. Arnold Ozsvald poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Pán starosta na konci rokovania obecného zastupiteľstva oslovil prítomných poslancov, aby sa išlo na
obhliadku bytu na prízemí pri ObZS, má kľúče a aby sa mohli všetci vyjadriť. Problém bol totiž, že
počas opráv sa vyskytli nepredvídané chyby.

Mgr. Arnold Ozsvald
Starosta obce

Zápisnicu zapísala: Mgr. Adriana Tóthová Droščinová
Overovatelia: Ing. Agáta Gaspariková
Gejza Zimerman

