
OBEC SVÄTÁ MÁRIA 
 

Vo Svätej Márii, dňa 10. 03. 2021 

 

ZÁPISNICA 

 
     Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 03. 2021 v 

miestnosti obecného úradu. 

 

Prítomní: 
Alžbeta Mátyásová 

Jozef Battyányi 

Ing. Andrej Gergely 

Mário Jaczko, Ing. 

Valéria Horóckyová, PhDr. 

Július Kováč 

Oskár Takács 

Ladislav Zelenák 

Bernadett Dobošová 

 

Neprítomní: 

Adam Mahut, Mgr. 

 

 

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: 
 

 

Jozef Battyányi .: ….................................... a  Oskár Takács : …........................................ 

 

Program: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Prejednanie stavu kultúrneho domu 

5.  Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10. 03. 2021 
1.) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta Mátyásová. 

2.) Vedením zápisnice starostka poverila Bernadett Dobošovú, pracovníčku obecného úradu a 

overovateľmi zápisnice Jozefa Battyányiho a Oskara Takácsa 

3.) Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia a následne Ing. Mário Jaczko požiadal 

o doplnenie programu o bod na prejednanie a následne poslanci jednohlasne schválili. 

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

zo dňa 10. 12. 2020 konštatovali, že uznesenia boli splnené. 

5.) Starostka obce odovzdala slovo Ing. Mário Jaczkovi. Pán Jaczko oboznámil poslancov 

obecného zastupiteľstva, že kúpil časť pozemku od pána Jána Nagya vedľa starej bytovky č. 112. 

Pozemok nekupoval od obce ale od súkromnej osoby, ale chcel aby poslanci o tom mali vedomosť. 

Po geodetických prácach kde boli vytýčené hranice pozemku sa zistilo, že pozemok na ktorom je 

postavená bytovka, ktorá patrí obci z nej časť cca 192 m2 používali obyvatelia bytovky. Daný 

nakúpený pozemok chce dať vyčistiť a začať zo stavbou. Pri čistení bude nútený odbúrať aj starý 

zanedbaný plot. Všetky práce je ochotný hradiť pán Jaczko. Po vyčistení osadené stromy a zasiate 

semená zeleniny vyplatí v hotovosti používateľom záhrad. Na záver by chcel poprosiť obec, aby 

písomne informovala všetkých používateľov záhrad o danej situácii. Poslanci obecného 

zastupiteľstva brali na vedomie oznámenie Ing. Mário Jaczka. 

6.) Starostka obce oboznámila poslancov o stave kultúrneho domu, ktorý videli poslanci aj 

osobne. Po viacročných zatekaní a zanedbaní strechy sa konštrukcia tak ohla a praskla, že hrozí k 

spadnutiu. Nakoľko každý víkend sa organizuje v kultúrnom dome celoplošné testovanie, tak na 

základe toho požiadala starostka statika o vyjadrenie. Statik vo svojom oznámení uviedol, že 

kultúrny dom je v havarijnom stave a nesmie sa používať. Uviedol aj dané možnosti a to buď sa 

odbúra strecha a vymení sa, alebo sa nechá k spadnutiu strechy kde je možné, že bude zo sebou 

ťahať aj okolité steny a poškodí sa aj obecný úrad. Obec nemôže fungovať bez obecného úradu a 

ani bez kultúrneho domu, tak starostka obce žiada poslancov a ich vyjadrenie a rozhodnutie o 

ďalších postupoch ohľadne kultúrneho domu. Vyjadrenie od statika dala preštudovať poslancom 

obecného zastupiteľstva. Pri oboznámení stavu s kultúrny domom poslanci si obzreli kultúrny dom 

z veľkej sály a preštudovali oznámenie od statika. Následne začali rokovať o možných ďalších 

postupoch. Starostka ešte dodala, že projekt na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu bola podaná, 

čaká sa na odpoveď. Ešte starostka dodala, že existuje aj taká verzia, že obec príjme takzvaný 

preklenovací úver od banky vo výške akú potrebuje na obnovu strechy a po schválení projektu sa 

daný úver vráti v celej sume. Obec nedisponuje s takou výškou finančných prostriedkov aby bola 

dostatočná na celú rekonštrukciu strechy. Poslanci sa zhodli jednohlasne, že treba vybrať tú 

alternatívu od statika, vymeniť strechu a zachrániť kultúrny dom. Po prejednaní jednotlivých 

možných alternatívach sa na záver poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne  zhodli a poprosili 

starostku obce o zaobstaranie cenových ponúk na výmenu strechu a o detailnejších informácii 

ohľadne preklenovacieho úveru a následne na ďalšom zastupiteľstve sa bude ďalej rokovať. 

7.)  Na záver starostka obce poprosila poslancov o vyjadrenie sa k nákupu respirátorov pre 

obec. Seniorom boli  už rozdané respirátory FFP2, ale pre ďalších obyvateľov od 6 rokov nie. 

Poslanci sa zhodli, že treba tie peniaze ponechať na opravu strechy kultúrneho domu a nenakupovať 

respirátory. Ďalej ešte starostka dodala, že pre pracovníkov obce zaobstarala a aj rozdala respirátory, 

následne sa ozvala PhDr. Valéria Horóckyová a dodala, že ako zamestnávateľ má zaobstarať pre 

všetkých pracovníkov obce respirátory a aj pre pracovníkov na menších obecných službách. 

Starostka oboznámila poslancov o tom, že obec mala kontrolu od Inšpektorátu práce na základe 

anonymného podnetu. V rámci kontroly zistili dve nedostatky, ktoré už obec aj odstránila 

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

ukončila. 

             

Zapísala: Bernadett Dobošová 



Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10 .03. 2021 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii 

 

Uznesenie č. 1/2021 
schvaľuje 

 program zasadnutia a doplnenie bod programu Ing. Mário Jaczka 

 

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. 2/2021 
berie na vedomie 

oznámenie Ing. Mário Jaczka ohľadne zakúpenia pozemku 

 

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. 3/2021 

 ukladá 

starostke obce zaobstarať cenové ponuky na rekonštrukciu strechy 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: …..................................... 

 

 


