OBEC SVÄTÁ MÁRIA
Vo Svätej Márii, dňa 04. 09. 2019

ZÁPISNICA
Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. 09. 2019 v
miestnosti obecného úradu.

Prítomní:
Alžbeta Mátyásová
Jozef Battyányi
Andrej Gergely, Ing.
Valéria Horóckyová, PhDr.
Mário Jaczko, Ing.
Július Kováč
Oskár Takács
Ladislav Zelenák
Rudolf Ripcsu, kontrolór obce
Bernadett Dobošová
Neprítomní:
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:

PhDr. Valéria Horóckyová.: …................................ a Ing. Mário Jaczko : …....................................

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa audítora
Prejednanie predaja pozemku
Schválenie zmeny rozpočtu
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019
Prejednanie dni dôchodcov
Záver

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 04. 09. 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 PhDr. Valériu Horóckyovú a Ing. Mário Jaczka.
3.)Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia zo
dňa 31. 07. 2019 konštatovali, že uznesenia boli splnené.
4.)Pán Oskár Takács požiadal o doplnenie programu o bod prejednanie o vydanie dopravnej značky
zákazu vstupu traktorov a veľkých vozidiel na obecnú cestu. Následne starostka obce dala na
hlasovanie program zasadnutia. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.
5.)Starostka obce oboznámila poslancov, že p. Nándor Kreškóci by chcel kúpiť pozemok, ktorý
minulé zasadnutie mu nebolo schválené, následne starostka obce dala slovo právnemu zástupcovi
pána Kreškóciho nech vysvetlí poslancom postup predaja pozemku. Pán Mahut vysvetlil
poslancom, že netreba na znovo vyhlásiť predaj pozemku, nakoľko to už bolo minulý rok vyhlásene
a zápis na katastri neprešiel kvôli menším chybám, s nesprávnym pomenovaním. Postačí poslancom
prijať nové uznesenie s presným pomenovaním. Ukázali aj geometrický plán ako bol daný pozemok
presne vymeraný. Pán Július Kováč podotkol, aby pani starostka daný návrh ukázala aj inému
advokátovi a aby obecné zastupiteľstvo až potom rokovalo o predaji. Pán Oskár Takács, PhDr.
Valéria Horóckyová a aj Ing. Andrej Gergely podotkli že s predajom súhlasia. Následne starostka
dala hlasovať proti bol Július Kováč, Ladislav Zelenák sa hlasovania zdržal ostatný poslanci
jednohlasne schválili.
6.)Starostka obce prečítala správu audítora za rok 2018. Poslanci sa s danou správou oboznámili.
Následne sa spýtali hlavného kontrolóra ako bola faktúra za asfaltovanie obecnej cesty vyplatená,
čo vie povedať a danej záležitosti, ale hlavný kontrolór povedal, že správu audítora nečítal a k danej
veci sa teraz nevyjadrí. Poslanci obecného zastupiteľstva správu audítora brali na vedomie.
7.)Starostka obce navrhla upraviť rozpočet, príjem a výdaj zvýšiť o čiastku, ktorú obec dostala od
MF SR na rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu. Poslanci zmenu rozpočtu jednohlasne
schválili. Následne starostka podotkla, že firma na výmenu okien a dverí začne práce na začiatku
októbra a následne aj výmena vnútornej elektroinštalácie
8.)Hlavný kontrolór prečítal svoju správu o činnosti za I. Polrok 2019. Poslanci obecného
zastupiteľstva brali na vedomie.
9.)Starostka obce oboznámila poslancov, že 26. októbra by chcela usporiadať úctu k starším nad 60
rokov. Uskutočnilo by sa poobede s menším programom, večerou a dostali by menší darček.
Poslanci s daným návrhom súhlasili a jednohlasne schválili.
10.)Pristúpilo sa k prejednaniu bodu, ktorú navrhol Oskár Takács. Navrhol aby na obecnú cestu
pred obecným úradom obec zakázala aby tam chodili traktory. Traktory časom zničia obecnú cestu
a ani blato z cesty za sebou nikdy neodpratajú. Je iná poľná cesta cez ktorú by mohli chodiť.
Starostka následne dala hlasovať a jednohlasne schvaľujú požiadať o vyvesenie tabule so zákazom.
11.)Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce dala slovo prítomným hosťom. Ako prvá vystúpila
Jana Dull novozvolená riaditeľka MŠ. Poďakovala sa za prejavenú dôveru a dodala, že všetko bude
robiť aby deti a aj škôlka fungovala čo najlepšie. Ďalej pán Bartolomej Želenák poprosil slovo k
bodu o vyvesenie tabule so zákazom. Dodal, že v Pavlove je tiež obecná cesta kde chodia traktory,
ktoré tiež ničia obecnú cestu a nechávajú za sebou blato, a ak bude obec vybavovať nech sa daný
zákaz umiestní aj na tú ulicu. Poslanci overili či daná ulica je obecná, a od cintorína smerom ku
kaplnke je už obecná ulica a súhlasili aby sa vybavila tabula aj na tú cestu. Ladislav Fedák sa opýtal
starostky obce, že plech okolo futbalového ihrisku kedy plánuje odstrániť a aby ak sa kosí dedina
tak pred cintorínom na druhej strane kde sú posadené stromy aby pokosili aj za stromami, nakoľko
to tam nechali a vyzerá to zle.
12.)Po vyčerpaní všetkých bodov starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.

Zapísala: Bernadett Dobošová

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 04. 09. 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii

Uznesenie č. 48/2019
schvaľuje
program a doplnenie programu zasadnutia
Hlasovanie:
Za:

7

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, Ing. M.
Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 49/2019
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti a to konkrétne parcelu č. „C“ KN 124/1 k. ú. Pavlovo o výmere 6000 m2, druh
pozemku ostatné plochy a parcelu č. „C“ KN 194/2 k. ú. Pavlovo o výmere 145 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pre Nándora Kreškóciho, trvale bytom Pavlovo č. 139, 076 35 Svätá
Mária.
Hlasovanie:
Za:

5

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová,
Ing. M. Jaczko, O. Takács,

Proti:

1

J. Kováč

Zdržal sa:

1

L. Zelenák

Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................

Uznesenie č. 50/2019
berie na vedomie
správu audítora za rok 2018
Hlasovanie:
Za:

7

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, Ing. M.
Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................
Uznesenie č. 51/2019
schvaľuje
zmena rozpočtu – zvýšiť o sumu z dotácie MF SR
Hlasovanie:
Za:

7

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, Ing. M.
Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................
Uznesenie č. 52/2019
berie na vedomie
správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, Ing. M.
Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................
Uznesenie č. 53/2019
schvaľuje
usporiadať úctu k starším 26. októbra 2019
Hlasovanie:
Za:

7

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, Ing. M.
Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................
Uznesenie č. 54/2019
schvaľuje
požiadať o vydanie tabule zákazu vjazdu veľkých vozidiel na obecnú cestu
Hlasovanie:
Za:

7

J. Battyányi, Ing. A Gergely, PhDr. V. Horóckyová, Ing. M.
Jaczko, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Alžbeta Mátyásová, starostka obce
V Svätej Márii, dňa: ….....................................

