
OBEC SVÄTÁ MÁRIA 

Vo Svätej Márii, dňa 19. 02. 2019 

ZÁPISNICA 

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 02. 2019 v 
miestnosti obecného úradu.  

Prítomní: 

Alžbeta Mátyásová 

Jozef Battyányi 

Mário Jaczko, Ing. 

Július Kováč 

Oskár Takács 

Ladislav Zelenák 

Rudolf Ripcsu 

Bernadett Dobošová 

 

Neprítomní: 

PhDr. Valéria Horóckyová 

Ing. Andrej Gergely 

ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Predsedajúci oznámil, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s § 12 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

 

Oskár Takács .: …................................ a Ladislav Zelenák : ….................................... 

 

 



Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie projektov 

5. Prejednanie úveru 

6. Schválenie vyradenia motorového vozidla z evidencie 

7. Prejednanie výsledkov rekonštrukcie MŠ z roku 2018 

8. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 19. 02. 2019 

 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta 
Mátyásová. 

2. Vedením zápisnice starostka poverila Bernadett Dobošovú, pracovníčku obecného 
úradu a overovateľmi zápisnice Oskara Takácsa a Ladislava Zelenáka.  

3. Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho 
zasadnutia zo dňa 23. 01. 2019 konštatovali, že uznesenia boli splnené. 

4. Starostka obce predložila pred zastupiteľstvo návrh na podanie projektu vybudovanie 
detského ihriska. V návrhu bola už vypracovaná cenová ponuka a fotodokumentácia. 
Starostka doplnila, že pri projekte je spoluúčasť 20%-ná. Po preštudovaní projektu 
poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili podanie projektu detské 
ihrisko. Starostka obce navrhla zastupiteľstvu na zváženie, či obec má podať projekt 
na kamerový systém. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že najprv treba vyžiadať cenovú 
ponuku, nakoľko aj pri tomto projekte je tiež 20 % spoluúčasť. Ďalej starostka 
oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s možnosťou podať na MFSR žiadosť 
o nenávratný finančný prostriedok, kde treba len rozpísať načo žiada obec dané 
peniaze. Starostka navrhla do žiadosti napísať výmenu elektrického vedenia na 
obecnom úrade, nakoľko budova bola postavená v rokov 1960 a odvtedy vedenie 
nebolo vymenené pričom na výmenu vedenia predložila už aj vypracovanú cenovú 
ponuku. Potom dodala že zo zvyšných financií vymeniť na obecnom úrade okná a 
dvere na plastové a tiež predložila vypracovanú cenovú ponuku a podotkla, že obec 
ešte čaká na jednu cenovú ponuku. Poslanci s predloženými návrhmi sa oboznámili a 
podotkli, že cena na výmenu elektrického vedenia je príliš vysoká a žiadali starostku, 
aby vyžiadala aj inú cenovú ponuku. Poslanci navrhli, že na základe cenových ponúk 
na okná a dvere ak sa zvýšia tak doplniť z nich výmenu okien a dvier na kultúrnom 
dome. A ako posledné starostka obce podala návrh na realizovanie projektu zelené 
obce. Dodala, že v rámci projektu sa dá žiadať 100 ks stromov, ktoré obec vyberie, oni 
dodajú dané dreviny vysadia ich na nami určené miesto. Pričom v národnom projekte 
nie je žiadna spoluúčasť obce. Poslanci zastupiteľstva sa jednohlasne zhodli, aby obec 
podala danú žiadosť a projekt využiť na skrášlenie verejných priestranstiev obce. 
Starostka obce požiadala poslancov, aby pomohli pri vypracovaní projektu, resp. pri 
určení miesta kde a aké stromy vysadiť. Jozef Battyányi sa prihlásil a sľúbil, že 
pomôže s vypracovaním projektu.  

5. Pristúpilo sa k prejednaniu úveru, starostka obce požiadala poslancov aby zvážili a 
odsúhlasili, aby obec už existujúci úver podala na refinancovanie do inej banky, 
nakoľko o dva roky splatnosť daného úveru už končí. Poslanci sa jednohlasne zhodli, 
aby starostka obce vyžiadala od bánk cenové ponuky, kde bude najvýhodnejšie 
preniesť existujúci úver. Poslanci obecného zastupiteľstva sa jednohlasne zhodli a 
poverili starostku obce Alžbetu Mátyásovú na vybavenie refinancovania úveru.  

6. Starostka obce podala návrh na vyradenie motorových vozidiel, nakoľko STK auta už 
končí začiatkom marca a oprava by stála viac než cena auta. Poslanci obecného 
zastupiteľstva jednohlasne schválili vyradenie motorových vozidiel.  



7. Pri prejednaní rekonštrukcie MŠ z roku 2018 starostka obce oznámila poslancom 
zastupiteľstva, že peniaze sa zvýšili a plánuje s tých financií dokončiť renováciu 
toalety. Poslanci jednohlasne súhlasili. A podotkli, že ak zateká strecha na základe 
preberacieho protokolu a dohody firma dáva 24 mesačnú záruku. Na základe záruky 
treba danú firmu telefonicky kontaktovať a požiadať ich aby danú závadu odstránili.  

8.) Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila.  

 

Zapísala: Bernadett Dobošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 19 .02. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii 

Uznesenie č. 25/2019 

schvaľuje 

program zasadnutia 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

J. Battyányi, Ing. M. Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. 
Zelenák 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, 

Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

V Svätej Márii, dňa: …..................................... 

Uznesenie č. 26/2019 

schvaľuje 

podanie projektu na detské ihrisko 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

J. Battyányi, Ing. M. Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. 
Zelenák 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, 

Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

V Svätej Márii, dňa: …..................................... 



Uznesenie č. 27/2019 

poveruje 

starostku obce Alžbetu Mátyásovú na vybavenie všetkých záležitosti týkajúcich sa 
refinancovania existujúceho úveru 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

J. Battyányi, Ing. M. Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. 
Zelenák 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, 

Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

V Svätej Márii, dňa: …..................................... 

Uznesenie č. 28/2019 

schvaľuje 

vyradenie motorových vozidiel z evidencie 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

J. Battyányi, Ing. M. Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. 
Zelenák 

Proti:    

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. A. Gergely, PhDr. V. Horóckyová, 

Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

V Svätej Márii, dňa: …..................................... 

 

 

 
 


