Obec: M o č a

Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
14. júla 2020

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa 14.7.2020
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
Ospravedlnení: Tomáš Miklós

Program 25. 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 – odborné stanovisko hlavného kontrolóra
6. Záverečný účet obce – odsúhlasenie obecným zastupiteľstvom
7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontroly - inventarizácia
8. Aktuálne žiadosti
9. Iné
10. Diskusia
11. Záver
1.

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

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

HLASOVANIE:
-

za: 8 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai,
Róbert Nagy, Mgr. Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

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


Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp

HLASOVANIE:
-

za: 6 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 2 (Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp)

-

proti: 0

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

za: 8 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai,
Róbert Nagy, Mgr. Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

4. Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia
Starostka oboznámila OZ o kontrole plnenia uznesení za uplynulé obdobie:
-

Prevádzkový poriadok Zberný dvor Moča – schválené a žiadosť je podaná na
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie
Obnovenie kontokorentného úveru – zmluva je podpísaná a úver je predĺžený
Spoločné zasadnutie s obcou Radvaň nad Dunajom – je obdobie letných
dovoleniek a v obci Radvaň nad Dunajom sa cez leto nekoná schôdza

-

-

Zoltán Bábi – sťažnosť – vlastníci susedných pozemkov dostali výzvu na vyčistenie
pozemku. Dostali sme info, že pozemok kúpi jeden z spoluvlastníkov a dá ho do
poriadku. Na to sa pán poslanec Michal Antal pýtal, kedy bude odkúpený pozemok.
Pani starostka mu na to odpovedala, že presne nevie, celá situácia sa bude sledovať a
keď nedôjde k zlepšeniu, komisia verejného poriadku, vyšetrenia sťažností, požiarnej
ochrany má za úlohu predvolať dotyčnú osobu.
Gejza Vörös- - sťažnosť – ani jeden z dotyčných osôb nemá vo vlastníctve pozemky,
majú len užívateľské právo. Pán Benjamín Vörös, má podpísanú kúpnu zmluvu. na
časť pozemkov, po zápise dá geodetom presne vytýčiť.

Poslanci OZ zobrali na vedomie.

5. Záverečný účet obce – odborné stanovisko hlavného kontrolóra
Pani hlavná kontrolórka predkladá svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Moča za rok 2019. Súhlasí s prerokovaním záverečného účtu a odporúča celoročné
hospodárenie Obce Moča za rok 2019 schváliť bez výhrad.
6. Záverečný účet obce – odsúhlasenie obecným zastupiteľstvom
Pani starostka prezentovala záverečný účet obce Moča za rok 2019. Bol vyvesený na
úradnej tabuli 15 dní.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová sa pýtala, čo činí sumu 98 000,- EUR pri
službách. Dostala odpoveď, že je to za odvoz odpadu, odvoz odpadovej vody. Ďalej sa
pýtala, či máme ešte nedoplatky? Pani starostka jej odpovedala, že z väčších dlhov
u firiem Clean City a Reko ešte máme, ale u KOMVak sme už vyplatili celú sumu.
HLASOVANIE:
-

za: 8 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai,
Róbert Nagy, Mgr. Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

7. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontroly - inventarizácia
Pani hlavná kontrolórka prezentovala svoju Správu o výsledku kontroly inventarizácie za
rok 2018 a 2019. Odporúča zistené nedostatky odstrániť.
8. Aktuálne žiadosti



Rýchle občerstvenie a zmrzlinový stánok – Anita Pozsárová – žiadosť o prenájom
obecného pozemku

Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová vyjadrila negatívny názor k žiadosti, má
pocit, že nebude zabezpečená maximálna ochrana detí, určite nedá svoj hlas k tej žiadosti,
pretože ak sa niečo zle stane, neberie si to na svedomia.
Pani poslankyňa Andrea Jókai povedala, že ihrisko nie je len pre detí z obce. Z čoho
by sa malo skladať toto ihrisko? Bolo by vhodné, ak po ukončení sezóny boli uskladnené
z dôvodu uchovania.
Pán poslanec Róbert Nagy tiež prispel s názorom, že vchod by mal byť zvnútra a nie z
hlavnej cesty.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi sa tiež vyjadril, že bezpečnosť je prvoradá a musia sa
dodržiavať predpisy.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová vyhlásila, že na poslednom zasadnutí OZ
neschválilo žiadosť Valéra Kovácsa, tým OZ nepodporuje podnikateľov v obci Moča. Na
to pani starostka reagovala, že to tak nebolo, s týmto prejavom nesúhlasí, lebo obecné
zastupiteľstvo odporúčalo umiestnenie pojazdnej predajne len na inom pozemku obce
z dôvodu, že na žiadanom mieste sa nezmestí pojazdná predajňa a prekáža premávke. Na
toto sa ozvala aj pani poslankyňa Andrea Jókai a vyprosia si takýto názor a myslí si, že o
nepriateľstve nemôže byť ani reč a hľadajú riešenie.
OZ schvaľuje žiadosť o prenájom obecného pozemku nachádzajúceho sa na parcele č.
713/2 – pre Rýchle občerstvenie a zmrzlinový stánok – Anita Pozsárová, bytom Štúrovo,
Záhradnícka 33, adresa prevádzky: 946 37 Moča, p. č. 713, 714 – na účel vytvorenia
detského kútika s ohradením za cenu 50 euro/rok s podmienkou, že detský kútik
a oplotenie nebránia žiadnym stavebným prácam pri rekonštrukcii vykurovacieho systému
kultúrneho domu. V prípade potreby počas výstavby môžu byť dočasne odstránené a po
skončení stavebných prác znovu osadené.
HLASOVANIE:
-

za: 7 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai,
Róbert Nagy, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 1 (Mgr. Kornélia Szalaiová)

9. Iné


Pani starostka informovala OZ, že bol schválený prevádzkový poriadok pre materskú
školu pre 20 detí a vydané rozhodnutie, ktorým sa povoľuje prevádzka materskej
školy na novej adrese Moča č. 757



Pán poslanec Ing. Tibor Bábi podal informácie o zasadnutí rady školy:
 školský autobus - väčšie dediny okolo nás majú školský autobus, z dlhodobého
hľadiska to určite tiež potrebujeme
 z rozpočtu by sa mala použiť väčšia suma na podporu školy
Pán poslanec Róbert Nagy na to reagoval, že škola je už silne podporovaná, bolo by
tiež potrebné vyvinúť úsilie zo strany školy. My môžme podporovať školu, z toho, čo
máme. Najprv by sme začali autom a potom, ak bude viac detí, môže prísť autobus.
Pani starostka tiež reagovala na správu Ing. Tibora Bábiho: školský autobus zatiaľ si
nevie predstaviť, lebo ho nevieme z čoho financovať, možno len z leasingu. Škola
vždy dostala požadovanú sumu. Keď bude preprava detí autom fungovať, navrhne
šoféra pána Alexandra Nagya.



Pani poslankyňa Andrea Jókai sa zúčastnila chôdze školskej rady, mala zoznam detí.
V školskom roku 2020/2021 nebude 2. trieda, v budúcom roku možno nebude 1.
trieda, čo znamená už výpadok dvoch tried.
Pani starostka na to reagovala, to ešte vôbec nie je isté, je to otázka do budúcnosti.

10. Diskusia


Pani poslankyňa Andrea Jókai mala poznámku, že pri starej budove materskej školy
sú vyhodené muškáty, treba vyzvať obyvateľov na odpratanie. Aj staré pohovky.



Pani starostka poprosila OZ, ak vedia o telefónnych stĺpoch, ktorý je potrebné
vymeniť, aby jej to oznámili, ona píše zoznam a pošle žiadosť o opravu do Telekom.



Pán poslanec Róbert Nagy sa pýtal, čo je nového ohľadne organizácie Burčiak
festivalu? Termín je tu za rohom... Na to mu pani starostka odpovedala, že volala na
regionálny úrad verejného zdravotníctva a tam jej nevedeli nič konkrétne povedať,
nakoľko situácia sa mení zo dňa na deň. Podmienky by bolo ťažké splniť, predaj
vstupných lístkov by bolo možné len on-line, na mieste nie je. Ani sedací poriadok by
sme nevedeli vyriešiť a dodržať. Pokuta za nedodržanie pravidiel je 20 000 EUR.
Z toho dôvodu rozmýšľa nad tým, aby sa burčiakový festival tento rok nekonal.



Pani starostka informovala OZ, že Oslava sv. Štefana bude 23. augusta, v nedeľu v
katolíckom kostole. Začína sa omšou, potom sa uskutoční skladanie veniec a
posvätenie chleba.



Pán poslanec František Szalay informoval OZ, že dvaja zástupcovia z OZ pozvali na
večeru poľovníkov z obce Kocs na oplátku.

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

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

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

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

Starostka:

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

