Obec: M o č a

Zápisnica
z ôsmeho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
5. júna 2019

Zápisnica z ôsmeho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 5.6.2019
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. Tomáš Miklós
7. Róbert Nagy
8. Mgr. Kornélia Szalaiová
9. František Szalay
Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Otvorenie 1. ročníka v základnej škole – problematika
Kultúrne podujatie – burcsákfeszt
Prenájom obecných pozemkov
Iné
Diskusia
Záver

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

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

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

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


Michal Antal, František Szalay

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 7

zdržalo sa: 2

proti: 0

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

za: 9

zdržalo sa: 0

proti: 0

4. 1. ročník v základnej škole - problematika
Pani starostka informovala OZ, že v nasledujúcom školskom roku by išli do prvého
ročníka iba 3 deti. Na podnet pani poslankyne predsedníčky komisie pre kultúru a vzdelávanie
Andrey Jókai, školská rada zasadla, kde bola prítomná aj riaditeľka základnej ako aj
materskej školy. Ko isia navrhla, že keď obec finančne podporí základnú školu, je to v záujme
nás všetkých, aby nevynechali ročník. Pani starostka povedala, že ona je za to, aby obec
podporila školu, možno na úkor iných činností. K tomu je potrebný súhlas zastupiteľstva..
Pani starostka ukázala tabuľku s časový rozvrhom hodín učiteľov a výšku mzdových
nákladov za rok mesiac. Dúfame, že dotáciou, ktorú obec získala z envirofondu na
rekonštrukciu vykurovacieho systému, bude menej výdavkov na vykurovanie.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi povedal, že z obecného zastupiteľstva sú štyria členovia
v školskej rade a všetci štyria súhlasia s týmto návrhom. Hoci nie je ľahké na to vyčleniť
financie, ale do budúcna je dôležité otvoriť 1. ročník, lebo to je jediný spôsob, aby bolo čím
viac žiakov, aby škola dobre fungovala.
Obec na niektoré z nasledovných zasadnutí pozve Örs Orosza, jeho firma používa sklad
v škole. Treba uzatvoriť nájomnú zmluvu, aby platili nájomné. Ak nie je ochotný, tak sklad
bude fungovať ako garáž pre auto a kosačky.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi navrhol, aby OZ schvaľovalo návrh školskej rady. návrh bol
doplnený s tým, aby aj pani riaditeľka robila kompromisy.

HLASOVANIE:

za: 9

zdržalo sa: 0

proti: 0

5. Kultúrne podujatie – burcsákfeszt
Pani starostka informovala OZ, že na základe predbežných prieskumov, náklady na
burcsákfeszt – kultúrny program a DJ - boli min. 3000-3500 eur. OZ musí rozhodovať o
peňažných výdavkoch.
Poslanci Róbert Nagy a František Szalay navrhli, aby urobili prieskum u podnikateľov,
ktorí by podporili túto akciu.
Pani poslankyňa Andrea Jókai navrhla, aby kultúrna referentka bola tu na nasledujúcom
zasadnutí.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi povedal, že všetci chceme, aby bol burcsákfeszt
jednodňový. Urobme to s radosťou!

6. Prenájom obecných pozemkov
Pani starostka informovala OZ, že na tých pozemkoch, kde bol len jeden žiadateľ, je
vypísaný zámer. Pri ďalších musíme vypísať verejnú súťaž. Podmienky musia byť na
webovej stránke obce a treba to aj na úradnej tabule zverejniť. Otvorenie obálky nie je
verejné. Pani poslankyňa Andrea Jókai navrhla, aby sa najprv opýtali právnika, ako to
vyžaduje zákon, že aké sú podmienky - trvalé pobyt v obci, sídlo v obci – je možné určiť.

7. Iné
Pán poslanec Róbert Nagy upozornil na to, že vznikajúci problém sú komáre. Pani
starostka povedala, že postrek je možné len z vlastných prostriedkov bez štátneho
príspevku a nemáme na to peniaze.

8. Diskusia


Pán poslanec František Szalay sa informoval o tom, či obec má voľného
opatrovateľa. Pani starostka odpovedala, že teraz nie, ale keď niekto chce službu
využiť, musí podať žiadosť.



Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová informovala o škole v prírode.
Uskutoční sa v prvom júlovom týždni pre 20-25 detí.



Pán poslanec František Szalay sa opýtal, koľko stanov má obec, lebo chcel požičať
na strelecké preteky a nedostal. Pani starostka mu odpovedala, že veľký stan bol
pokazený, teraz už je opravený. Máme 3 stany, na Deň mostu priateľstva to stačí,
ale na burcsákfeszt musíme požičať od susedných obcí.

9. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ôsme zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

Starostka:

...........................
Róbert Nagy

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

..................................
František Szalay

