
OBEC SVÄTÁ MÁRIA 
 

Vo Svätej Márii, dňa 13. 05. 2021 

 

ZÁPISNICA 

 
     Napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  13. 05. 2021 v miestnosti 

obecného úradu. 

 

Prítomní: 
Alžbeta Mátyásová 

Jozef Battyányi 

Ing. Andrej Gergely 

Valéria Horóckyová, PhDr. 

Mário Jaczko, Ing. 

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: 
 

 

Oskár Takács .: ….................................... a  Ing. Andrej Gergely : …........................................ 

 

Program: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Prejednanie cenových ponúk na kultúrny dom 

5.  Prejednanie došlých listov 

6.  Voľba predsedu komisie verejného poriadku 

7.  Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 13. 05. 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.)  Starostka ohľadne vedením zápisnice dodala, že doteraz zápisnice stále písala pracovníčka 

obecného úradu  Bernadett Dobošová, nakoľko prednedávnom v liste p. Pankulicsová sa sťažovala 

na zápisnicu tak porosila poslancov aby povedali svoje námietky ohľadne vymenovania, ale 

poslanci nemali žiadne námietky jednohlasne poverili vedením zápisnice Bernadett Dobošovú 

pracovníčku obecného úradu a overovateľmi zápisnice Oskara Takácsa a Ing. Andreja Gergelya. 

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

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

zo dňa 14. 04. 2021 konštatovali, že uznesenia boli splnené. 

5.) Starostka obce predložila pred zastupiteľstvo cenové ponuky na rekonštrukciu strechy 

kultúrneho domu. Cenové ponuky prišli od troch uchádzačov a to Lajastav, s. r. o., Bačka, JBD, s. r. 

o., Streda nad Bodrogom a Stavab, s. r. o., Košice. Poslanci preštudovali jednotlivé cenové ponuky 

a cenovú ponuku od Stavab, s. r. o., jednohlasne odmietli nakoľko sa jedná o takú výšku ceny, ktorú 

by obec z vlastných finančných prostriedkov nevedela zaplatiť. Následne sa zhodli, že cenová 

ponuka od JBD, s. r. o., obsahuje len konštrukciu strechy v takej výške akú firma Lajastav, s. r. o. 

ponúka za zhotovenie úplnej rekonštrukcie strechy. Po dôkladnom preštudovaní sa poslanci 

jednohlasne zhodli, že cenová ponuka od Lajastav, s. r. o., Bačka ponúka najlepšiu cenu. Následne 

starostka obce dodala, že po skončení zasadnutia by uskutočnila prieskum trhu na rekonštrukciu 

strechy kultúrneho domu čo poslanci jednohlasne schválili. 

6.) Starostka obce predložila pred zastupiteľstvo opakovaný podnet od. Ing. Moniky 

Pankulicsovej ohľadne doplnenia a vykonania opravy zápisnice zo dňa 10. 12. 2020. Následne 

predložila starostka aj napísanú odpoveď  p. Pankulicsovej. Po preštudovaní daných listov poslanec 

Oskár Takács dodal, že pani Pankulicsová vtedy na zastupiteľstve nebola na výpovedi ale bola 

prítomná len ako účastníčka. Po preštudovaní poslanci list a odpoveď p. Pankulicsovej brali na 

vedomie. 

7.) Starostka obce dala na preštudovanie poslancom list od okresného dopravného inšpektorátu 

ohľadne vykonania miestneho šetrenia na základe našej žiadosti o posúdenie vplyvu okrasných 

stromov a krovia pred rodinným domom s popisným číslom 28 na rozhľadové pomery v križovatke 

pred obecným úradom. Dopravný inšpektorát navrhuje riešenie v zmysle zákonov aby boli 

odstránené všetky prekážky brániace rozhľadu a to nad plochou 0,9 m nad úrovňou hrán oboch 

cestných telies alebo zriadením dopravného zrkadla. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že dané 

prekážky treba odstrániť nakoľko bránia premávku križovatky. Pán Oskár Takács dodal, že treba 

dať odstrániť aj konáre na hlavnej ulici pri rodinnom dome s popisným číslom 1. Následne poslanci 

jednohlasne schválili dať  odstrániť prekážky pri križovatke hlasovania sa zdržal L. Zelenák.   

8.) Pristúpilo sa k bodu voľba predsedu komisie verejného poriadku. Starostka oboznámila 

poslancov, že pán Ing. Andrej Gergely sa vzdal funkcie predsedu a treba vymenovať nového 

predsedu. Starostka obce navrhla za predsedu pána Ladislava Zelenáka, ktorý súhlasil s 

vymenovaní. Poslanci jednohlasne schválili vymenovať za predsedu komisie verejného poriadku 

Ladislava Zelenáka.   

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

ukončila. 

             

Zapísala: Bernadett Dobošová 

 

 

 

 



 

Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 13 .05. 2021 

 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márii 

 

Uznesenie č. 15/2021 
schvaľuje 

nahratie zasadnutia obecného zastupiteľstva na služobný mobil 

 

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. 16/2021 
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: …..................................... 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

schvaľuje 

uskutočniť prieskum trhu 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: …..................................... 

 

 

Uznesenie č. 18/2021 
berie na vedomie 

doručený opakovaný podnet na doplnenie a vykonanie opravy zápisnice zo dňa 10. 12. 2020 od Ing. 

Moniky Pankulicsovej 

 

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. 19/2021 
schvaľuje 

odstránenie prekážky – krovia pri križovatke pred kultúrnym domom a pri hlavnej ulici 

 

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: …..................................... 



 

Uznesenie č. 20/2021 
schvaľuje 

vymenovať za predsedu komisie verejného poriadku Ladislava Zelenáka 

 

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: …..................................... 

 

 


