Obec: M o č a

Zápisnica
z piateho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
19. marca 2019

Zápisnica z piateho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 19.03.2019
Prítomní:
Starostka obce: Ing. Eszter Tóth
Poslanci :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Tibor Bábi
Zsolt Bóna
Ing. Zsigmond Fülöp
Andrea Jókai
Tomáš Miklós
Róbert Nagy
Mgr. Kornélia Szalaiová

Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k vedeniu a účtovaniu pokladne za roky 2017,
2018
6. Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra – vyplývajúca zo zmeny
minimálnej mzdy
7. Bezplatné poskytnutie stravy – určenie podmienok
8. Aktuálne žiadosti
9. Iné
10. Diskusia
11. Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Piate verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla starostka
obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných – poslancov ako aj hostí.

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

HLASOVANIE:

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

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


Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 4

zdržalo sa: 2

proti: 0

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

za: 6

zdržalo sa: 0

proti: 0

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

Henrieta Murcsik Szalay – kataster nehnuteľnosti opravil chybu, nie je potrebná
zámenná zmluva
Sťažnosť - Obyvatelia 9 bj. – trvalý problém, problém pretrváva, ešte nie je
uzavretý
Výrub stromov – problematické stromy boli odstránené
Rýchla jazda – pri ktorej nebol žiadny svedok, problém odvtedy nie je
Projekty – na kamerový systém a viacúčelové ihrisko sú podané

Poslanci OZ brali na vedomie.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k vedeniu a účtovaniu pokladne za roky 2017,
2018
Hlavná kontrolórka, Ing. Marta Szoboszlaiová prezentovala svoju predbežnú správu
k vedeniu a účtovaniu pokladne za roky 2017, 2018. Úloha hlavnej kontrolórky je rozsiahla,
je potrebná podrobná kontrola, ktorá sa nedá splniť za jeden mesiac, bude ukončená k
nasledujúcej schôdzi.
Doteraz zaznamenané nedostatky, pripomienky:
 60 dokladov, ktoré treba zaúčtovať, bolo nečitateľných
 Šport bol dotovaný prostredníctvom pokladne, príjemca nemal žiadne údaje, len
podpis; nebolo spárované výdaj a príjem










Výdavky v 4 prípadoch boli neopodstatnené – na sprchovací gél, lieky a podobne
Na stavebný materiál nebol uvedený ani príjemca, ani predmet
Závažná chyba sa stala v 12 prípadoch, kde približne cca. k sume 7500 euro neboli
priložené žiadne potvrdenia o prijatí
Na niektorých dokladoch nie sú napísané konkrétne údaje, komu boli dane vrátane
V 2 prípadoch vyplatená suma pre žiakov 1. ročníka nebola podpísaná rodičmi
Doklad na 500 euro na ubytovanie je bez registračného dokumentu
Pri Vespe – je len kópia faktúry
V 2 prípadoch nesedí suma, iná je na doklade a iná suma je zaúčtovaná

Poslanci OZ brali na vedomie.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi poznamenal, že za chyby nie je zodpovedná len
pokladníčka, ktorá bola tiež kontrolovaná. Úlohou komisie je kontrolovať jej agendu.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová prišla okolo 19:00 hodiny.
Pani starostka informovala poslancov, že v júli 2017 v rámci verejného obstarávania na
mechanizmy pre zberný dvor bola zložená na účet obce kaucia vo výške 12850 EUR, ktorá
bola ešte v auguste 2017 minutá, Verejné obstarávanie bolo v septembri 2019 zrušená. Kauciu
sme museli v marci tento rok vrátiť.
6. Schválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra – vyplývajúca zo zmeny
minimálnej mzdy
Pani starostka žiadala, aby plat pani starostky ostal nezmenený, navrhla znížiť osobný
príplatok . Plat hlavného kontrolóra sa zvýšil podľa zákona.
Návrh uznesenia o určení platu starostu Obce Moča bolo jednohlasne schválený.
HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

Návrh uznesenie o určení platu hlavného kontrolóra pre Obec Moča bolo tiež jednohlasne
schválený.
HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

7. Bezplatné poskytnutie stravy – určenie podmienok
Je problém, ak žiak ochorie a rodič ho neodhlási zo stravy, v tom prípade štát neposkytuje
podporu na obed. OZ navrhlo riešenie, aby pre všetky deti stravujúcich bezplatne rodičia
zaplatili začiatkom roka 20 eur kauciu, z čoho by sa tieto dni kompenzovali. Samozrejme
koncom roka tieto peniaze boli zúčtované a nevyčerpané vrátené rodičom.
HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

8. Aktuálne žiadosti


Gejza Vörös, Michal Antal, Tímea Bóna – nájom obecných pozemkov
OZ schvaľuje zámer prenechať majetok obce Moča – obecných poľnohospodárskych
pozemkov.

HLASOVANIE:


za: 7

zdržalo sa: 1

proti: 0

Emília Lajosová - nákup obecného pozemku pred rodinným domom
Pani Emília Lajosová má problém s kanalizáciou. Žiada obec, aby pred svojim domom
mohla odkúpiť pozemok, kde by si vybudovala žumpu.
Pán poslanec Róbert Nagy, predošlý sused Emílie Lajosovej povedal, že aj v minulosti
ťahanie žumpy išlo cez jeho dvor. Teraz je potrebné pýtať povolenie od nového
majiteľa, požiadať o písomný súhlas.
Pani poslankyňa Andrea Jókai pripomenula, že pri stavaní kanalizácie má stať miesto
aj pre cestu.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi poznamenal, že sused bol tiež v takejto situácii, a OZ
odsúhlasilo predaj.
Pani starostka povedala, že pre vybudovanie žumpy je potrebné podať povolenie na
drobnú stavbu. Pani Emília Lajosová musí konkretizovať, ako a kadiaľ chce viesť
kanalizáciu a aký veľký pozemok potrebuje.
Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi. Komisia obhliadne situáciu, zistí o čo sa jedná.



Obyvatelia 9bj. - petícia
Niektorí obyvatelia v nájomnom byte majú stály problém s rodinou Škulibovou,
ktorých deti sú príliš hlasné a hlučné.
Pani poslankyňa Andrea Jókai sa opýtala starších obyvateľov, manžeľov – oni sa tiež
presťahovali kvôli zlým susedským vzťahom.
Pán poslanec Ing. Zsigmond Fülöp poznamenal, že ak niekto býva v bytoch, musí
počítať s tým , že tam žijú aj malé deti.
Pán poslanec Róbert Nagy reagoval na to, že existujú tzv. nepísané pravidlá, že sa
obyvatelia v bytoch musia navzájom rešpektovať. Komisia predvolá na prejednávanie
v tejto veci pána Škulibu a jeho družku.



Ildikó Kele – žiadosť o zvolenie člena do školskej rady pri materskej škole
OZ navrhuje do školskej rady pri materskej škole Ing. Tibor Bábiho

HLASOVANIE:

za: 6

zdržalo sa: 1

proti: 0

9. Iné


Podľa nového Zákona o Hasičskom a záchrannom zbore dobrovoľný hasičský zbor sa
mení na obecný dobrovoľného hasičský zbor. Treba zvoliť nového vedúceho zboru.
OZ schválilo založenie obecného dobrovoľného hasičského zboru:

HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

Obyvateľka Mgr. Klára Baginová napísala ďakovný list pre obec, pre hasičský zbor
pri hasení svojho domu.


Pani vedúca školskej jedálne žiadala OZ, aby zvýšilo finančný príspevok na nákup
potravín v školskej jedálne pri ZŠ Moča z 2. pásma na 3. pásmo od 1. apríla, lebo cena
potravín neustále stúpa.

HLASOVANIE:


za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

Pani starostka navrhla, nakoľko je v školskej kuchyni rúra z roku 1965 a je pre život
ohrozujúca, aby bola kúpená na leasing nová rúra. OZ jej návrh schválilo:

HLASOVANIE:

za: 6

zdržalo sa: 1

proti: 0



Pani obyvateľka Mrázová sa sťažovala, že pred ich domom stromy narušujú príjem
internetu.



Vedľa domu rodiny Beckovej sú nebezpečné, života ohrozujúce stromy. Jedná sa
o invázne stromy pajaseň. Pán Szuri Ladislav zrealizuje výrub stromov s tým, že strom
z vyrúbu odvezie domov. Stromy sú na pozemku katolickej cirkve, je potrebné aby
podali oznámenie po výrube.
Obec začiatkom marca 2019 dostala kontrolu z prokuratúry na výrub drevín, v rámci
čoho boli skontrolované podané žiadosti, prílohy, vydané rozhodnutia. V budúcnosti
obec akceptuje len žiadosť, ktorá je podľa zákona napísaná a všetky požiadané prílohy
sú pripojené k žiadosti.





Pani starostka informovala OZ, že Poľnohospodárska komora ponúka bezplatné
poradenstvo pre poľnohospodárov, v každom kraji má svoju kompetentnú osobu.



Pani starostka informovala tiež OZ, že je možné predložiť žiadosti o dotáciu:

na environmentálny fond v rámci výzvy: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania na bývalú budovu materskej školy.
-

názov projektu: Rekonštrukcia obecnej budovy.
výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v
hodnote maximálne výšky 5 % z celkových oprávnených výdavkov z predloženého
projektu. Maximálna výška investície 200 000 EUR.

HLASOVANIE:


za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

OZ schvaľuje darovaciu zmluvu medzi vlastníkom Eva Kovács Bánkuti ako darca
a Obec Moča ako obdarovaný, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti

-

Pozemky:
parcela reg. „C“ č. 824, výmera 470 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v zast. území obce,
podiel darcu ½ k celku, výmera darcu 235 m2

-

parcela reg. „C“ č. 825, výmera 350 m2, záhrada, v zast. území obce, podiel darcu ½
k celku, výmera darcu 175 m2
Stavba:
s. č. 463 na pozemku reg. „C“ č. 824, rodinný dom v zast. území obce, podiel darcu ½
k celku

HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

10. Diskusia



Pán poslanec Ing. Zsigmond Fülöp sa sťažoval, že oproti zbernému dvoru pri hlavnej
ceste je vždy skládka odpadu, ktorý musí obec v pravidelných intervaloch vyzbierať.



Pani poslankyňa Andrea Jókai poznamenala, že treba odstrániť pneumatiky, ktoré boli
sadené okolo stromov, kým je to možné.



Pani starostka informovala poslancov, že dňa 6. apríla 2019 bude „Nótaest”. Prídu
hostia z obce Osli, Süttő a Kocs. Rómska kapela pýta za vystúpenie 650 eur.



V štvorbytovke do bytu rodiny Keló príde vodoinštalatér z Marcelovej 1. aprílový
týždeň, byt treba vyprázdniť, rodina sa musí dočasne odsťahovať z bytu. Mechanik
vykoná tlakovú skúšku, aby zistil chybu, treba odstrániť dlaždice, a rozobrať sprchu.
Práca bude trvať približne 2 mesiace.



Pani poslankyňa Andrea Jókai povedala, že obec by mala realizovať výskum verejnej
mienky s cieľom, kde vybudovať detské ihrisko. Pani starostka povedala, že vonkajší
fitness bol tiež zahrnutý do žiadosti.

11. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a piate zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

Starostka:

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

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

..................................
Ing. Zsigmond Fülöp

