
OBEC SVÄTÁ MÁRIA 
 

Vo Svätej Márii, dňa 10. 12. 2020 

 

ZÁPISNICA 

 
     Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 12. 2020 v 

miestnosti obecného úradu. 

 

Prítomní: 
Alžbeta Mátyásová 

Jozef Battyányi 

Ing. Andrej Gergely 

Mário Jaczko, Ing. 

Valéria Horóckyová, PhDr. 

Július Kováč 

Oskár Takács 

Ladislav Zelenák 

Adam Mahut, Mgr. 

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.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021 

5.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 

6.  Správa hlavného kontrolóra k rekonštrukcii MŠ 

7.  Prejednanie podania žiadosti na dotácie na I.Q. 2021 

8.  Prejednanie žiadosti 

9.  Prejednanie listu Ing. Moniky Pankulicsovej 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10. 12. 2020 

 
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.) Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia a výmenu programu, bod č. 9 

prejednanie listu Ing. Moniky Pankulicsovej na začiatok nakoľko na zastupiteľstve bola prítomná 

Ing. Monika Pankulicsová. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program 

zasadnutia a výmenu bodu programu.     

4.) Poslanci obecného zastupiteľstva po preštudovaní zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 

zo dňa 14. 10. 2020 konštatovali, že uznesenia boli splnené. 

5.) Starostka obce oboznámila poslancov zastupiteľstva o liste p. Pankulicsovej, následne 

dodala, že pred zastupiteľstvo daný list p. Pankulicsovej už bol predložený a že kvôli neprítomnosti 

všetkých poslancov zastupiteľstva sa s danou problematikou zastupiteľstvo nezaoberalo. Následne 

sa poslanci Oskár Takács a Ladislav Zelenak sa ozvali, že sa s daným listom nestretli len na 

zastupiteľstve v septembri. Starostka dodala, že daný list ukázala aj na zastupiteľstve vo februári, 

ktorý potvrdili aj ostatní poslanci OcZ, ktorí vo februári na zastupiteľstve boli prítomní. Starostka 

oboznámila poslancom OcZ, že p. Pankulicsovej na jej listy dala odpoveď a že aj po telefóne sa s p. 

Pankulicsovou rozprávala o jej problematike. Následne sa ozvala p. Pankulicsová a začala 

komentovať svoj problém, že počas silvestrovských osláv v roku 2018 – 2019 a 2019 – 2020 tesne 

pred jej domom bola odpálená pyrotechnika. V autobusovej zastávke pred kultúrnym domom ktorý 

sa nachádza pri jej dome deti vo večerných hodinách tam vhadzovali petardy a robili súťaž v 

hádzaní petardy. Pri deťoch stáli aj dospelí, ktorí deťom nezakazovali ani neupozorňovali len sa 

pozerali. Až keď ona vyšla a ohrozila ich s políciou tak prestali a odišli a že má aj fotografie a video 

ako dôkaz. Počas silvestrovskej oslavy ktorú podľa jej slov robila starostka obce o polnoci bol 

robený ohňostroj za obecné peniaze a tesne pred jej domom a pred kostolom kategórie F3, podľa 

zákona 50 m okolo kostola a obecného úradu sa nesmie robiť ohňostroj. V okolitých domoch 

bývajú starší ľudia, ako aj jej mama ktorá nevie spať a sú vystrašení kvôli hluku a pri odpálení takej 

pyrotechniky vzniká nadmerný hluk, ktorý môže poškodiť sluch. Pri ohňostroji bola prítomná aj 

starostka so svojím partnerom aj pracovníčka OcÚ so svojím manželom a neupozornili nikoho. A 

dodala, že počas silvestra kde sú poslanci a starostka obce a prečo nepozorujú poriadok v obci. 

Starostka odpovedala, že danú silvestrovskú oslavu nerobila obec a ohňostroj nebol robený za  

obecné peniaze.  Následne sa p. Július Kováč ako je možné celý večer a celú noc pozorovať 

každého občana. Jozef Battyányi dodal, že nemôžme zakázať občanom obce aby doma robili 

ohňostroj pre svoju rodinu. PhDr. V. Horóckyová dodala, že zo zákona občania počas silvestra 

môžu robiť ohňostroj, vie že sú výnimky kde nemôže sa robiť ohňostroj, ale ľudia ktorí to majú radi 

a doma na dvore chcú robiť ohňostroj nemôžme zakázať a tí občania ktorí to nemajú radi tú jednu 

noc musia vzdržať. Následne kontrolór obe Mgr, A. Mahut dodal, že môže sa zakázať občanom, 

resp. vyhradiť miesto kde sa môže robiť ohňostroj len to treba aby zastupiteľstvo schválilo. A 

pokiaľ taká pyrotechnika bola odpálená, ktorá nie je povolená treba nahlásiť polícii. Následne 

starostka obce dala hlasovať či obecné zastupiteľstvo chce schváliť aby bola vyhotovená VZN o 

používaní pyrotechniky v obci. V hlasovaní za boli Ladislav Zelenák, Ing. Andrej Geregly, Oskár 

Takács, proti boli PhDr. Valéria Horóckyová, Ing. Mário Jaczko a J. Kováč, a hlasovania sa zdržal 

Jozef Battyányi. Následne sa ozvala p. Pankulicsová, že tí občania ktorí odpaľujú pyrotechniku pri 

kostole a blízkosti domov to roba proti zákonne. Následne sa poslanci zhodli, že na rok 2020 treba 

občanom obce rozposlať oznámenie o používaní pyrotechniky v obci a dať to vyhlásiť v miestnom 

rozhlase. Starostka obce dala na hlasovanie a poslanci OcZ jednohlasne schválili. Pani Pankulicsová 

ešte sa spýtala starostky obce prečo bola zfalšovaná zápisnica z februára. Starostka obce 

odpovedala, že daná zápisnica nebola falšovaná len na nej bola vykonaná úprava, bola dopísaná 

jedna veta na konci zápisnice. Danú opravu zápisnice podpísali aj overovatelia zápisnice. A nerobila 



nič proti zákonne, zákon povoľuje robiť opravu zápisnice. Následne sa p. Pankulicsova spýtala či 

má ukázať niekomu danú zápisnicu nakoľko má aj originál aj podľa jej slov falšovanú zápisnicu a 

spýtala sa kontrolóra obce, či vie o danej záležitosti či mu má ukázať. Kontrolór obce povedalo, že 

netreba ukazovať ale poprosí obec aby mu zaslali originál aj opravenú verziu a potom dá svoje 

vyjadrenie k danej záležitosti. Následne p. Pankulicsova povedala, že to tak aj nenechá následne si 

odložila svoju dokumentáciu odišla zo zastupiteľstva. 

6.) Ďalší bod programu bolo stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 2021. Svoju 

správu prečítal a dodal, že rozpočet bol vytvorený ako vyrovnaný, nie je v rozpore so zákonom. 

Avšak žiada poslancov obecného zastupiteľstva rozpočet prijať s výhradami. Poslanci obecného 

zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra brali na vedomie. 

7.) Starostka obce k ďalšiemu bodu schválenie rozpočtu obce na rok 2021 dodala, že každému 

bolo rozposlané. Rozpočet bol vytvorený s finančnou komisiou. Pán Ing. A. Gergely sa spýtal prečo 

rozpočet nie je rozpracovaný lepšie, prečo v rozpočte sa jednotlivé položky nachádzajú viackrát. 

Starostka obce dodala, že rozpočet bol vytvorený na základe rozpočtu z roku 2020 a že nebolo na 

ňom nič menené. Následne prešli celý rozpočet na otázky odpovedala starostka obce a 

zapisovateľka pracovníčka obce B. Dobošová. Oskár Takács sa spýtal či úver v Slovenskej 

sporiteľni sa riadne platí. Starostka obce odpovedala, že áno je zriadený trvalý príkaz. Následne p. 

O. Takács sa spýtal keď obec má peniaze či sa nedá platiť mesačne alebo aspoň jednorázovo viac za 

úver. Starostka odpovedala, že nevie nakoľko bola podpísaná dohoda o splátkach ale sa spýta aký je 

postup. Následne kontrolór obce povedal, že sa dá teraz meniť na rozpočte, ale potom treba dať 

vyvesiť na 15 dní, ktorú obec potom nestíha do konca roka schváliť a potom obec rok bude začať s 

provizóriumom, ale žiada zastupiteľstvo rozpočet schváliť tak ako je len s výhradami. Následne 

PhDr. v. Horóckyová dodala, že treba rozpočet schváliť tak ako kontrolór obce uviedol vo svojom 

stanovisku. Starostka obce navrhla poslancom obecného zastupiteľstva schváliť rozpočet tak ako je 

vytvorený s tým, že v novom roku sa urobí zmena rozpočtu. Následne dala hlasovať rozpočet na rok 

2021 poslanci rozpočet schválil za boli 6 poslanci hlasovanie sa zdržal Ing. Andrej Gergely. 

8.) 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.    

9.) Starostka obce predložila pred zastupiteľstvo svoj návrh o predložení dotácii v roku 2021, 

nakoľko niektoré dotácie treba podať do konca januára a nechce zmeškať termíny. Ako prvé 

predložila podať na KSK na veľký rodinný deň k tomu dodala, že toho roku sme danú dotáciu 

dostali, ale kvôli pandémie sme nemohli zrealizovať danú akciu peniaze musíme vrátiť, ale na KSK 

sľubili, že danú dotáciu dostaneme aj toho roku, pretože vedia aká situácia sa nastala a kvôli tomu 

sme nemohli uskutočniť akciu. Poslanci jednohlasne schválili podať žiadosť na KSK. Ako druhá 

bola podanie žiadosti na MF SR na detské ihrisko. V predošlom roku sme už dostali dotáciu na 



rekonštrukciu elektroinštalácie obecného úradu. Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti na 

MF SR. Jozef Battyányi dodal k tomu ešte, že on by navrhol podať na multifunkčné ihrisko. Ako 

tretia by bolo podanie žiadosti na rekonštrukciu kultúrneho domu. V predošlých rokoch bola 

viackrát podaná žiadosť, ale ani raz neschválili. Zatiaľ ešte nie je žiadna výzva vypísaní, ale ak by 

bola obec by znova podala a pokúsila sa. Poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti.  

10.) Ako posledný bod programu bolo prejednanie žiadosti. Ako prvú žiadosť predložila žiadosť 

od Evy Vojtkovej a následne od Enikő Liviakovej, ktorý žiadajú obecné zastupiteľstvo o odkúpenie 

nehnuteľnosti obce. Jedná sa o pozemok na ktorom majú postavený rodinný dom a záhradu  parcela 

č. 295/38  o výmeru 305 m2 parcela č. 295/8 o výmere 495m2  a parcelu č. 660/2 o výmere 1986 m2 

a parcelu č. 660/5 o výmere 52 m2 . Následne starostka obce dala hlasovať a poslanci jednohlasne 

schválili dať vypísať zámer na predaj nehnuteľnosti obce. Ako ďalšia žiadosť bola od organizácie 

Csemadok, ktorá žiada 500 € z rozpočtu obce, následne sa poslanci zhodli, že s danou žiadosťou sa 

budú zaoberať po schválení zmeny rozpočtu a danú žiadosť berú na vedomie. Ako poslednú žiadosť 

predložila starostka obce na predplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019. Svoju žiadosť 

odôvodnila, že ako novozvolená starostka nemala kvôli zaneprázdnosti čas na dovolenku a v roku 

2020 kde ešte mohla si dať preniesť dovolenku z roku 2019 kvôli vyskytnutej pandémie 

koronavírus nemala tiež možnosť čerpať dovolenku. Poslanci žiadosť o vyplatenie nevyčerpanej 

dovolenky schváli za boli 6 poslanci hlasovania sa zdržal Ladislav Zelenák 

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

ukončila. 

             

Zapísala: Bernadett Dobošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10 .12. 2020 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii 

 

Uznesenie č. 31/2020 
A: schvaľuje 

 program zasadnutia 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

                                                                                               Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 

B: schvaľuje 

výmena bod programu č. 9 prejednanie listu Ing. Moniky Pankulicsovej na začiatok zastupiteľstva 

ako bod č. 4                                                     

  

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

                                                                                               Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 32/2020 
berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021 

 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 

Uznesenie č. 33/2020 

A: schvaľuje 

Rozpočet obce na rok 2021 s výhradami 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

J. Battyányi, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. A. Gergely 

Neprítomní:   

  

                                              

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

B: berie na vedomie 

Rozpočet na roky 2022 – 2023 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

J. Battyányi, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. Horóckyová, J. Kováč, 

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. A. Gergely 

Neprítomní:   

  

                                              

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 34/2020 

schvaľuje 

aby hlavný kontrolór vykonal hĺbkovú kontrolu ohľadne rekonštrukcie MŠ 

 

Hlasovanie: 

Za: 2 

 

J. Kováč, Ing. A. Gergely 

Proti: 4 PhDr. V. Horóckyová, L. Zelenák, O. Takács, Ing. A. Gergely 

Zdržal sa: 1 J. Battyányi 

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 35/2020 

A: schvaľuje 

podanie žiadosti o dotáciu na KSK – veľký rodinný deň 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

B: schvaľuje 

podanie žiadosti o dotáciu na MF SR – detské ihrisko 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 



C: schvaľuje 

podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 36/2020 

A: schvaľuje 

vypísať zámer predaja nehnuteľnosti na parcely č. „C“ 660/2 o výmere 1986 m2, „C“ 660/5 o 

výmere 521 m2, „C“ 295/38 o výmere 305 m2, „C“ 295/38 o výmere 495 m2  v k. ú. Pavlovo. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

B: berie na vedomie 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce organizácii Csemadok 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 



C: schvaľuje 

žiadosť o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2019 starostke obce Alžbete Mátyásovej 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

J. Battyányi, Ing. A. Gergely, Ing. M. Jaczko, PhDr. V. 

Horóckyová, J. Kováč, O. Takács, 

Proti:   

Zdržal sa: 1 L. Zelenák 

Neprítomní:   

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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


