Obec: M o č a

Zápisnica
z deviateho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
18. júna 2019

Zápisnica z deviateho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 18.6.2019
Prítomní:
Starostka obce: Ing. Eszter Tóth
Poslanci : 1. Michal Antal
2. Ing. Tibor Bábi
3. Zsolt Bóna
4. Ing. Zsigmond Fülöp
5. Andrea Jókai
6. Róbert Nagy
7. Mgr. Kornélia Szalaiová
8. František Szalay
Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia
5. Záverečný účet obce – stanovisko hlavného kontrolóra
6. Záverečný účet obce – odsúhlasenie obecným zastupiteľstvom
7. Podanie žiadosti o dotáciu cez Interreg malé projekty s obcou Kocs –
8. Možnosti výstavby novej bytovky
9. Aktuálne žiadosti
10. Iné
11. Diskusia
12. Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Deviate verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla starostka
obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných – poslancov. Uvítala aj hlavnú
kontrolórku. Upozornila prítomných, že materiál zasadnutia je nahratý a dostupný, aby
bolo možné kedykoľvek si ho vypočuť.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Mgr. Emese Simonovú – referentku
obecného úradu.
HLASOVANIE:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Návrh bol jednohlasne schválený.
Ako overovateľov zápisnice starostka navrhla nasledovných poslancov :


Ing. Tibor Bábi, Zsolt Bóna

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 6

zdržalo sa: 2

proti: 0

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Poslanci OZ
jednohlasne schválili program.
HLASOVANIE:

za: 8

zdržalo sa: 0

proti: 0

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starostka oboznámila OZ o kontrole plnenia uznesení za uplynulé obdobie:
-

Prenájom obecných pozemkov – zámer bol vypísaný
Spolok močanských ovocinárov – nájomná zmluva na prenájom hruškového radu
v ulici Mlynárska ešte nie je pripravená

Poslanci OZ to vzali na vedomie.

5. Záverečný účet obce – stanovisko hlavného kontrolóra
Pani starostka prečítala a vysvetlila jednotlivé položky, ktoré záverečný účet obsahuje.
Poznamenala, že keď obecné zastupiteľstvo počas roka schváli čerpanie financií mimo
schváleného rozpočtu napr. úver, je potrebné zapracovať do rozpočtu obce.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová sa pýtala, že či už miestne organizácie zúčtovali
účty z roku 2018. Dostala odpoveď, že nie. A tiež sa pýtala, ako dlho budeme ešte tlačiť pred
sebou túto problematiku? Pani starostka odpovedala, že už konkrétne organizácie už boli
vyzývané k splneniu tejto povinnosti.

Pani starostka poznamenala, že v minulom roku obec dostala 2 x 24 000,- EUR bankový
úver, ale rozpočet obce k tomu nebol ešte primerane upravený.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi sa pýtal, že koľko je celková výška nezaplatených faktúr.
Pani starostka odpovedala, že v hodnote 77 000,- EUR. Snažíme sa platiť najprv staré, aby
obec nedostala exekúcie.
Hlavná kontrolórka Ing. Marta Szoboszlaiová prečítala svoje stanovisko k záverečnému
účtu. Navrhla, aby OZ schválilo záverečný účet s nasledovnými výhradami:
a) nebol dodržaný rozpočet – úver vo výške 24 900 eur nebol zapracovaný do
rozpočtu obce
b) dotácie poskytnuté organizáciám nie sú vyúčtované

6. Záverečný účet obce – odsúhlasenie obecným zastupiteľstvom
Obecné zastupiteľstvo v Moči
a) b e r i e n a v e d o m i e
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Moča
za rok 2018
b) s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Moča za rok 2018 s celoročným hospodárením s nasledovnými
výhradami
a) nebol dodržaný rozpočet – úver vo výške 24 900 eur nebol zapracovaný do rozpočtu
obce
b) dotácie poskytnuté organizáciám nie sú vyúčtované
s nasledovnými údajmi:

Kategória
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet (P-V)- prebytok
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

Rozpočtové hospodárenie
obce za rok 2018
779 167,55
756 226,92
22 940,63

55 400,62

Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet (P-V) -schodok

81 197,25
-25 796,63

Rozpočet B-K bez FO
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel (P-V) schodok

834 568,17
837 424,17
-2 856,00

Zdroj tvorby rezervného fondu

0

c) s c h v a ľ u j e
prevod výsledku hospodárenia, rozdielu výnosov a nákladov za rok 2018, straty vo
výške 55 884,62 eur do neuhradenej straty minulých rokov.

HLASOVANIE:

za: 8

zdržalo sa: 0

proti: 0

Pani poslankyňa Andrea Jókai sa pýtala od hlavnej kontrolórky, že ona nekontrolovala v
priebehu minulého roka, a tie chyby neboli oznámené? Ona odpovedala, že áno, aj sa na to
sťažovala. Pán poslanec František Szalay sa pýtal, že napriek tomu, že mala sťažnosť, nič sa
nezmenilo? Pani starostka hovorila, že bohužiaľ sa často vyskytli také chyby. Pani poslankyňa
Mgr. Kornélia Szalaiová uviedla, že je potrebné rozmýš+ať nad tým, čo treba urobiť, aby tie
chyby v budúcnosti nenastali a neopakovali sa.
OZ schvaľuje opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených vo výroku Obecného
zastupiteľstva pri schválení záverečného účtu obce za rok 2018
1. dodržať rozpočtovú disciplínu
2. nevyúčtované dotácie vrátiť obci a v budúcom období neposkytnúť dotáciu

HLASOVANIE:

za: 8

zdržalo sa: 0

proti: 0

7. Podanie žiadosti o dotáciu cez Interreg malé projekty s obcou Kocs –
do konca júna je možnosť podať žiadosť na dotáciu cez interreg V Fond malýcjh
projektov. Podáme 2 žiadosti spoločne s obcou Kocs.
8. Možnosti výstavby novej bytovky
Pani starostka informovala OZ, že rokovala s jednou firmou, ak obec má záujem o
výstavbu novej bytovky, ktorá sa postará o všetko. Aby sme mohli dostať dotáciu 60 % je
potrebné aspoň jeden jednoizbový byt, ostatné by boli dvoj- a trojizbové.

Pán poslanec František Szalay a pani poslankyňa Andrea Jókai navrhli, ak je možné
použiť už existujúcu projektovú dotáciu, v tom prípade firma tu ušetrenú sumu môže
vrátiť obci vo forme podpory. Bolo by najlepšie, aby boli pozvaní a prišli na nasledujúcu
schôdzu.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi pridal myšlienku - zdravý rozum podporuje nápad. Ak sa
firma prispôsobí k našim potrebám, tak ich budeme podporovať.
Hlasovanie o výstavbe novej bytovky prebehlo nasledovne:
HLASOVANIE:

za: 8

zdržalo sa: 0

proti: 0

Pani starostka informovala OZ o tom, dokedy ešte bude trvať oprava v 4.b.j. Plávajúca
podlaha bola rozobratá, pod ňou bola penová podložka, OSB dosky boli zhnité. Na mieste
bol odborník, rozobrali sme betónovú podlahu, musíme počkať, kým všetko vyschne.
Trojročná záruka, ktorú nám dala stavebná firma, už bohužiaľ uplynula.

9. Aktuálne žiadosti


Ladislav Farkaš – Žiadosť o pridelenie 2-3 izbového nájomného bytu
Žiadosti sa nevyhovelo, nakoľko nie je žiadny voľný byt. Žiadosť však naďalej
evidujeme, v prípade uvoľnenia dvoj- alebo trojizbového bytu, bude znovu tento
bod predmetom hlasovania.



Andor Kuczman - Žiadosť o pridelenie 2- izbového nájomného bytu
Žiadosti sa nevyhovelo, nakoľko nie je žiadny voľný byt. Žiadosť však naďalej
evidujeme, v prípade uvoľnenia dvojizbového bytu, bude znovu tento bod
predmetom hlasovania.



Podpredseda vlády a Minister životného prostredia SR – Deň pre Dunaj 29.
júna 2019
Celoštátna akcia. Preprava odpadu bude zabezpečená.



Pani starostka informovala OZ, že naša obec môže dostať cca. 35 000,- EUR
cez LEADER. Najdôležitejšia by bola renovácia márnice.

10. Iné
Schôdzu navštívil pán Örs Orosz. On spomenul, že počul hrubé fámy, nepodložené
povesti, a chce objasniť tie veci. Preto požiadal starostku, aby ho pozvala na zasadnutie
OZ. Jeho vyjadrenie znelo: prenájom miestnosti v škole je od roku 2015 spísaný

darovacou zmluvou, čo znamená 500,- EUR ročne. Naďalej podporuje školu s knihami
v sume 300-500 EUR na rôznych súťažiach, podujatiach. Hlavným predmetom darovacej
zmluvy je sklad, využívanie skladu je hlavne vo večerných hodinách a hlavne počas
letných prázdnin. Na stratu spomínaných vecí reaguje len toľko, že počas inventúry sa
ukázalo sa, že to pravda nie je, veci existujú a dokonca je toho viac. Podstavec sochy,
ktorý bol dočasne uložený pred skladom, bude premiestnený k obecnému kameníkovi,
ktorý dielo dokončí.
Pani starostka reagovala na to, že v záujme mieru napíšu nájomnú zmluvu na užívanie
skladu. Treba sa v budúcnosti vyhnúť jazdám do dvora kamiónmi. Kamene vo dvore sú
životu ohrozujúce pre deti a treba túto problematiku vyriešiť.
Pán Örs Orosz nemá žiadne námietky proti nájmu, len chce, aby sumu za nájom dostala
škola.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová poznamenala, že podnikatelia platia v každom
mesiaci, preto nie je spravodlivé, že on platí ročne.

Pani starostka uviedla, že za bezpečnosť detí je zodpovedná ona, tak isto ako aj riaditeľka
materskej a základnej školy, nie p. Orosz a poslanci, preto trvá na tom, aby kamene boli
zo spoločného dvora základnej a materskej odvezené. P. Orosz sa pred tým, že tie kamene
tam uložil, nikoho nespýtal a nedostal na to povolenie.
Pán poslanec Zsolt Bóna požiadal pána Örsa Orosza, aby sa nakladania uskutočňovali vo
večerných hodinách a nie vtedy, keď sa tam deti a žiaci zdržujú.
Pani poslankyňa Andrea Jókai je zahanbená a znechutená z toho, čo sa tu deje. Nie je
pekná vec okamžite a bezpredmetne obviňovať. Najprv by si to každý mal overiť
a poprípade skontaktovať sa kompetentnou osobou.
Pán poslanec František Szalay sa pýtal, kedy začnú prácu s kameňmi. Pán Örs Orosz
reagoval na to, že sľubuje, do septembra, na začiatok školského roka už zmizne zo
školského dvora.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi mu poďakoval, že prišiel, a tým pádom sa objasnili
vyskytnuté otázky. Očakáva sa do budúcna, aby sa s pani starostkou vopred prejednávali
takéto a podobné kroky.

11. Diskusia


Prenájom obecných pozemkov – OZ rozhodol, že pozemky dostanú do nájmu
žiadatelia s trvalým pobytom v obci Moča, len sa musia dohodnúť.



Pani starostka informovala OZ, že cez víkend sa uskutoční Beh Modrý Dunaj.
Obec zabezpečí obed, poháre, stany, medaily k vyhodnoteniu súťaže. Cestu
zabezpečia hasičským vozidlom. Pani starostka považuje túto udalosť za dobrú,
každého srdečne očakáva. Pán poslanec Ing. Tibor Bábi ľutoval, že v tomto roku
pán Gejza Kele nebol v škole propagovať beh.



Nasledujúce kultúrne podujatie, Deň mostu priateľstva sa uskutoční 6. júla.
Miesto: Süttská promenáda. Oficiálne otvorenie v tomto roku je v obci Vrbová nad
Váhom dňa 5. júla o 17:00 hodine.



Mladí hasiči boli na súťaži v obci Brestovec a dosiahli 3. miesto.



Na oslavu sv. Štefana v obci si pripomíname a úctime 18. augusta.



Na zasadnutie prišiel športového klubu. Informoval OZ, že voľby sú každé 2 roky.
Pani starostka sľúbila podporu. Miestna organizácia sama platí aj energiu. Ak sa
nenájde žiadne riešenie na ich finančnú podporu, tak sa šport skončí.

Pani starostka povedala, že obec nemá z čoho platiť, v prvom polroku dostali len
2000,- EUR namiesto 5500,- EUR.
Pán poslanec Róbert Nagy navrhol, aby OZ nastavilo prioritu. Kultúrne podujatie
„Burcsákfesztivál” na tento rok môže byť vynechané a neuskutočnené. OZ rozhodlo,
že budú podporovať radšej šport.

12. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a deviate zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

.....................................
Mgr. Emese Simonová

Overovatelia:

.................................
Ing. Tibor Bábi

..................................
Zsolt Bóna

Starostka:

..............................
Ing. Eszter Tóth

