
OPRAVA ZÁPISNICE

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätej Márii konanej dňa 10. 12. 2020

Týmto sa uskutočňuje oprava časti zápisnice v bode 8: 

Pôvodné znenie v     zápisnici: 

Bod číslo 8 bola správa hlavného kontrolóra k rekonštrukcii MŠ.

Znenie po oprave v     zápisnici: 

Pristúpilo sa k ďalšiemu bodu správa hlavného kontrolóra k rekonštrukcii MŠ. Kontrolór obce
dodal, že na niektorom z predchádzajúcom zastupiteľstve sa vyjadril. Daný list bol mu cez 
obecný úrad doručený a aj dokumenty ohľadne rekonštrukcii MŠ. Vidí tam nejaké 
nezrovnalosti ale nechcel by robiť hĺbkovú kontrolu, nakoľko by sa tam zistilo viaceré 
nezrovnalosti, ktoré by obci neprospeli, pretože môže byť, že danú sumu by trebalo vrátiť 
poskytovateľovi a obec nedisponuje s dostatočnými finančnými prostriedkami. Pán Július 
Kováč dodal, že on a Ing. Mário Jaczko robili ako komisia kontrolu o rekonštrukcii MŠ kde 
vydali svoje stanovisko v ktorom uviedli, že finančnými prostriedkami sa nezaobchádzali 
hospodárne. Finančné prostriedky neboli obrátené na účely, ktoré sa nachádzajú v žiadosti a 
nechcú aby v budúcnosti pri zistený týchto nedostatkov mali s toho problémy. Július Kováč 
ešte dodal, že od kontrolóra žiadali citované zo žiadosti „ podpísaní poslanci obecného 
zastupiteľstva žiadajú hlavného kontrolóra obce, p. Adama Mahuta, aby vypracoval a 
predkladal čiastkovú správu zastupiteľstvu a orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko 
komisia má podozrenie spáchania trestného činu podvodu ( viď. správa na rekonštrukciu 
MŠ ). Kontrolór obce odpovedal, že zo zákona on nepodlieha jednotlivým poslancom, ale 
obci a obecnému zastupiteľstvu. A keď obecné zastupiteľstvo chce aby ohľadne MŠ vykonal 
hĺbkovú kontrolu tak aby o tom hlasovali a na základe uznesenia vykoná danú kontrolu. 
Následne starostka obce dala hlasovať či obecné zastupiteľstvo chce aby bola vykonaná 
hĺbková kontrola ohľadne rekonštrukcii MŠ za boli Július Kováč a Ing. Mário Jaczko, proti 
boli PhDr. Valéria Horóckyová, Ladislav Zelenák, Oskár Takács a Ing. Andrej Gergely 
hlasovania sa zdržal Jozef Battyányi. 

Odôvodnenie opravy: 

Július Kováč pri preštudovaní zápisnice dňa 05. 01. 2021 zistil, že daná odznená veta chýba 
zo zápisnice a žiada o doplnenie.

Vo Svätej Márii, dňa 05. 01. 2021

                                                                                   ...............................................
                                                                                           Alžbeta Mátyásová
                                                                                               starostka obce 
Overovatelia zápisnice:

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

Zapísala: Bernadett Dobošová


