
OBEC SVÄTÁ MÁRIA 
 

Vo Svätej Márii, dňa 14. 04. 2021 

 

ZÁPISNICA 

 
     Napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  14. 04. 2021 v miestnosti 

obecného úradu. 

 

Prítomní: 
Alžbeta Mátyásová 

Jozef Battyányi 

Mário Jaczko, Ing. 

Valéria Horóckyová, PhDr. 

Július Kováč 

Oskár Takács 

Ladislav Zelenák 

Bernadett Dobošová 

 

Neprítomní: 

Ing. Andrej Gergely 

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: 
 

 

Ing. Mário Jaczko .: ….................................... a  Július Kováč : …........................................ 

 

Program: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Prejednanie stavu kultúrneho domu 

5.  Sťažnosti pre komisiu verejného poriadku 

6.  Prejednanie podaných žiadosti 

7.  Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14. 04. 2021 
1.) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Alžbeta Mátyásová. 

Pred začatím obecného zastupiteľstva starostka navrhla poslancom obecného nahrať zasadnutie na 

služobný telefón. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili. 

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

overovateľmi zápisnice Ing. Mário Jaczka a Júliusa Kováča. 

3.) Starostka obce dala na hlasovanie program zasadnutia a poslanci jednohlasne schválili. 

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

zo dňa 10. 03. 2021 konštatovali, že uznesenia boli splnené. 

5.) Starostka obce pristúpila k bodu prejednanie kultúrneho domu. Oboznámila poslancov, že o 

preklínacom úvere sa nedozvedela nič viac, nakoľko v pobočkách banky v Kráľovskom Chlmci sa 

o takýchto záležitostiach sa nevenujú. Oskár Takács navrhol ak by sa dalo tak rekonštrukciu strechy 

kultúrneho domu  urobiť z vlastných finančných prostriedkov. PhDr. Valéria Horóckyová tiež 

súhlasila s týmto návrhom. Starostka následne predložila cenovú ponuku na rekonštrukciu strechy a 

cenovú ponuku na demontáž strechy. Po preštudovaní cenových ponúk sa poslanci zhodli, že 

cenová ponuka na demontáž strechy je reálna a v prípade rekonštrukcií by aj bola vhodná. Cenová 

ponuka na rekonštrukciu strechy bola finančne náročná pre obec, ktorú by z vlastných finančných 

prostriedkov nevedela financovať. Oskár Takács následne navrhol vyžiadať ďalšie cenové ponuky 

na rekonštrukciu strechy ako buď zvlášť na konštrukciu strechy a to zo železa alebo z dreva, alebo 

firmu ktorá by nebola finančne náročná pre obec. Následne poslanci obecného zastupiteľstva 

jednohlasne schválili strechu financovať z vlastných a vyžiadať ďalšie cenové ponuky. Starostka 

obce ešte navrhla podať žiadosť na dotáciu od KSK kde je maximálna výška 10000€. Starostka 

výzvu dala preštudovať poslancom obecného zastupiteľstva. Následne poslanci jednohlasne 

schválili podať žiadosť na dotáciu od KSK. Na záver ešte starostka obce predložila pred poslancov 

list, ktorý napísala a zaslala o finančnú výpomoc na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu a to do 

Maďarska odkiaľ už aj prišla odpoveď o odmietnutí a predsedovi KSK odkiaľ ešte neprišla 

odpoveď. 

6.) Starostka obce, nakoľko na zastupiteľstve nebol prítomný predseda komisie verejného 

poriadku, tak sťažnosti smerované na komisiu odovzdala členom komisie. 

7.) Starostka obce oboznámila poslancov o možnosti vstúpiť do projektu, kde by boli aj okolité 

obce v jednom projekte a zameriavala sa iba na turistiku pod názvom Budúcnosť Krajiny Sútoku. 

Poslanci jednohlasne schválili. 

8.) Starostka obce dala preštudovať poslancom výzvu na podanie žiadosti o dotáciu na detské 

ihrisko. Nakoľko obec v minulosti už podala takúto žiadosť a bola odmietnutá a priestor bol vtedy 

vytvorený tak obec by mohla podať žiadosť znova. Ladislav Zelenák navrhol urobiť multifunkčné 

ihrisko, ale poslancovi bolo vysvetlené, že daná výzva nie vypísaná na multifunkčné ihrisko, ale len 

na detské ihrisko. Po preštudovaní poslanci jednohlasne schválili podať žiadosť na dotáciu na 

detské ihrisko. 

9.) Starostka ako ďalšiu žiadosť predložila pred zastupiteľstvo od obce Rad a to na zaplatenie 

čiastky sumy, ktorú investovala obec na rekonštrukciu brány cintorína v Hrušove. Poslancom dala 

preštudovať list od obce Rad spolu aj s prílohami. V uvedenej žiadosti uvádza a aj zaslala vystavené 

faktúry na zaplatenia za vývoz kuka nádoby z cintorína. Starostka oboznámila poslancov o tom, že s 

so starostkou obce Rad podpísala už dohodu o tom, že naša obec bude mesačne prispievať resp. 

zaplatí časť vývozu kuka nádoby z cintorína nakoľko sú tam pochovaný aj občania z našej obce. Po 

preštudovaní podkladov poslanci sa zhodli, že daná brána už bola rekonštruovaná dávno a prečo nie 

vtedy dala na preplatenie čiastku a prečo až teraz. Následne starostka dala hlasovať žiadosť o 

zaplatenie čiastky rekonštrukciu oplotenia cintorína v Hrušove poslanci jednohlasne odmietli 

zaplatiť danú čiastku hlasovania sa zdržal Ladislav Zelenák. Ako ďalšie dala hlasovať zaplatenie 

vývozu kuka nádoby z cintorína spätne od roku 2017 a aj v budúcnosti poslanci jednohlasne 

schválili. 



10.) Ďalšiu žiadosť starostka predložila svoju osobnú žiadosť o schválenie nákupu materiálu z 

firmy MAPO stavebniny s.r.o., Svätá Máría pre obec a o súhlas na používanie stavebných vozidiel 

ako nákladné auto a vysokozdvižný vozík tiež od firmy MAPO stavebniny s. r. o., pre potreby pri 

prácach na obci. Starostka dala hlasovať žiadosť ohľadne nákupu materiálu poslanci jednohlasne 

schválili hlasovania sa zdržal Ladislav Zelenák. Následne dala hlasovať súhlas na používanie 

stavebných vozidiel poslanci jednohlasne schválili. 

11.) Obecné zastupiteľstvo obdržala žiadosť o SVBaNP Svätá Mária č. 112 o finančnú výpomoc 

na opravu vonkajšej omietky bytovky č. 112 ktorá je v havarijnom stave. Poslanci list preštudovali a 

jednohlasne sa zhodli, že obec teraz potrebuje každú jednu finančnú rezervu na rekonštrukciu 

strechy kultúrneho domu a jednohlasne odmietli žiadosť. 

12.) Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že pri cintoríne v Pavlove 

pozemok kúpil v minulosti p. Rudolf Bók, ktorý by teraz chcel na pozemku postaviť garáž. Zistilo 

sa, že tesne pred jeho pozemkom a časť pozemku v jeho susedstve a časť pozemku pred cintorínom 

je pozemok ktorý vlastní fyzická osoba, ktorá odmieta dať prístup pánovi Bókovi. Vlastník 

pozemku by aj odpredal za sumu 2000€ a pričom sa jedná o výmeru 247 m2. Pán Bók teraz žiada 

obec aby z časti cintorína umožnila jemu prístupovú cestu na svoj pozemok. Starostka uviedla, že 

ona by uznala za nevhodné umožniť cez cintorín prístupovú cestu. Poslanci odmietli nákup 

pozemku za takú vysokú cenu. Ďalej starostka uviedla, že na rokovaní s pánom Bókom, navrhol 

výmenu vlastného pozemku za pozemok kde sa nachádza stará futbalová šatňa. Uviedla, že 

pozemok pri cintoríne je väčší než pozemok kde sa nachádza šatňa. Poslanci danú výmenu 

pozemku odmietli z dôvodu využitia pozemku pri podujatiach, ktoré organizuje obec. Navrhli 

vymeniť pozemok za pozemok, ktorý sa nachádza pri reformovanom kostole. Poslanci jednohlasne 

schválili daná návrh. 

13.) Starostka obce dala na preštudovanie list od bývalej učiteľky Evy Gábor, ktorá znova žiada 

obec  o náhradu finančnej škody na advokáta. Poslanci po preštudovaní brali list na vedomie. 

14.) Starostka oboznámila poslancov o tom, že obec bola nahlásená kvôli odchytu psov a na 

základe týchto skutočností musela uzatvoriť zmluvu na odchyt psov. Poslanci brali na vedomie. 

15.) Na záver pán Ladislav Zelenák poprosil o slovo a oznámil poslancom, že pri svojom 

rodinnom dome, kde sa nachádzajú aj potraviny by chcel opraviť príjazdový mostík v celkovej šírke 

svojho pozemku. Následne dodal, že príjazdový mostík urobí tak, aby v budúcnosti daný príjazdový 

mostík sa dal rozobrať. Následne poslanci a starostka navrhla aby podal na obec riadnu písomnú 

žiadosť. 

16.) Na záver ešte PhDr. Valéria Horóckyová poprosila starostku obce o pridelenie osoby na 

opatrovanie p. Mikuláša Gulyása resp. na výpomoc pri jeho opatrovaní.    

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

ukončila. 

             

Zapísala: Bernadett Dobošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14 .04. 2021 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii 

 

Uznesenie č. 4/2021 
schvaľuje 

nahratie zasadnutia obecného zastupiteľstva na služobný mobil 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

 

 

                                                                                               Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 

Uznesenie č. 5/2021 
schvaľuje 

program zasadnutia 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 

Uznesenie č. 6/2021 

 A: ukladá 

starostke obce zaobstarať cenové ponuky na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu 

 

 



 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                              

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

B: schvaľuje 

podať žiadosť na dotáciu na KSK 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                              

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 7/2021 
schvaľuje 

projekt Budúcnosť Krajiny Sútoku   

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

 



 

 

Uznesenie č. 8/2021 
schvaľuje 

podať žiadosť o dotáciu na detské ihrisko 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 9/2021 
A: odmieta 

zaplatiť obci Rad časť čiastku za rekonštrukciu oplotenia cintorína v Hrušove 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

B: schvaľuje 

zaplatiť obci Rad za vývoz kuka nádoby z cintorína z Hrušova od roku 2017 a aj v budúcnosti 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 



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

Uznesenie č. 10/2021 
A: schvaľuje 

starostke obce nakupovať materiál od firmy MAPO stavebniny s. r. o., Svätá Mária 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

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

O. Takács, 

Proti:   

Zdržal sa: 1 L. Zelenák 

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

B: schvaľuje 

starostke obce používať stavebné vozidla (nákladné auto, vysokozdvižný vozík) od firmy MAPO 

stavebniny s. r. o., Svätá  Mária pre potreby pri prácach na obci 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 11/2021 
 odmieta 

žiadosť o finančný príspevok pre SVBaNP Svätá Mária č. 112 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 



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

Uznesenie č. 12/2021 
navrhuje 

výmenu pozemku s p. Rudolfom Bókom 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 13/2021 
berie na vedomie 

list od bývalej učiteľky Evy Gábor 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 

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

 

Uznesenie č. 14/2021 
berie na vedomie 

uzavretie zmluvy na odchyt psov z obce 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

O. Takács, L. Zelenák 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. A. Gergely 

  

                                                    

                                                                                                Alžbeta Mátyásová, starostka obce 

 



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


