Obec: M o č a

Zápisnica
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
8. decembra 2020

Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa 8.12.2020
Prítomní:
Starostka obce: Ing. Eszter Tóth
Poslanci : 1. Michal Antal
2. Ing. Tibor Bábi
3. Andrea Jókai
4. Róbert Nagy
5. Mgr. Kornélia Szalaiová
Ospravedlnení: Zsolt Bóna, Ing. Zsigmond Fülöp, Tomáš Miklós, František Szalay

Program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia
Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na obdobie 2021 -2023
Schválenie rozpočtu obce na obdobie 2021-2023
8. VZN obce o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole a školských
zariadeniach zriadených obcou Moča; sadzobník poplatkov
9. Žiadosti
10. Iné
11. Diskusia
12. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla starostka
obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných – hlavnú kontrolórku a
poslancov. Konštatovala, že OZ je uznášaniaschopné.

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

HLASOVANIE:
-

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

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


Michal Antal, Ing. Tibor Bábi

HLASOVANIE:
-

za: 3(Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia Szalaiová)

-

zdržal sa: 2 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi)

-

proti: 0

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

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

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

Zámenná zmluva s Reformovanou kresťanskou cirkvou – zmluva podpísaná
s dvoma zástupcami v mene cirkvi, už je podaná na katastri

-

Všeobecne záväzné nariadenia - 3 schválené VZN boli podpísané, vyvesené na
úradnej tabuli obce, jeden bol vrátený na opätovné prejednávanie

Poslanci OZ zobrali na vedomie.

5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka Ing. Marta Szoboszlaiová prezentovala svôj návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Návrh plánu doplnila správou z roku 2020.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi sa vyjadril, že podstatu plán obsahuje, ak niekto chce
niečo doplniť, je to možné.
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Moča na I. polrok 2021
a poverilo hlavnú kontrolórku, aby podľa schváleného plánu vykonala svoju prácu.
HLASOVANIE:
-

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na obdobie 2021 -2023
Pani starostka oboznámila OZ s pripraveným rozpočtom obce 2021 – 2023. Podrobne
vysvetlila jednotlivé položky, príjmy a výdavky tiež.
Hlavná kontrolórka Ing. Marta Szoboszlaiová prečítala svoje odborné stanovisko k návrhu
viacročnému rozpočtu obce Moča na roky 2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Pani predsedníčka finančnej komisie informovala OZ, že finančná komisia sa stretla v
plnom počte. Na zasadnutí boli názory, že tá organizácia, ktorá nie je aktívna, by nemala
dostávať podporu. Pani starostka reagovala na toto, že niektoré organizácie už dostali peniaze.
Ktorá organizácia žiadala podporu, tento týždeň alebo budúci týždeň dostane peniaze. Ďalšou
témou na zasadnutí finančnej komisie bolo, že treba zvýšiť cenu stravy pre dôchodcov.
OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Moča k návrhu
viacročnému rozpočtu obce Moča na roky 2021-2023.

7. Schválenie rozpočtu obce na obdobie 2021-2023
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi sa spýtal, čí je dom smútku naplánovaný do rozpočtu. Dostal
kladnú odpoveď. Ďalej navrhol, že by bolo dobré naplánovať obnovu niekoľkých cestných
úsekov, napr. ulicu Malá, Nová Osada, aj prístupovú cestu pre ľudí žijúcich pri brehu Dunaja.
OZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2021 a berie na vedomie návrh
viacročného rozpočtu obce Moča na roky 2022 a 2023.

HLASOVANIE:
-

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

8. VZN obce o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole a školských
zariadeniach zriadených obcou Moča; sadzobník poplatkov


Všeobecné záväzné nariadenie obce Moča číslo 5/2020 o určení výšky príspevkov
za pobyt v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Moča –
NÁVRH

Pán poslanec Ing. Tibor Bábi vyjadril názor, že súhlasí, aby suma stravy pre
dôchodcov bola 2,20 eur.
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej
škole a školských zariadeniach zriadených obcou Moča:

HLASOVANIE:
-

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0



Všeobecné záväzné nariadenie obce Moča číslo 1/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady –NÁVRH

Na minulom zasadnutí schválené VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nebolo vyvesené na úradnej tabuli obce, lebo obec po
zasadnutí dostala informáciu o určených poplatkoch za odpad v roku 2021 a z toho dôvodu je
potrebné zmeniť poplatky aj v obci.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová povedala, že by bolo dôležité propagovať aj
v škole triedenie odpadu, lebo rodičia získavajú veľa informácií prostredníctvom svojich detí.
OZ schvaľuje Návrh VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady:

HLASOVANIE:
-

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

9. Žiadosti
Obec neeviduje žiadosti, ktoré by bolo potrebné rokovať na zasadnutí OZ.
10. Iné


Pani starostka informovala OZ, že jedno posielanie SMS rozhlas cez eurosms.com
platí obec cca. 10 euro teraz, keďže máme v skupine 300 užívateľov tel. čísiel. Pre
lekárov a správy vo verejnom záujme sú samozrejme bezplatné, ale pre podnikateľov
to bude odteraz spoplatnené.

OZ schvaľuje platiť za odoslanie SMS rozhlasu pre podnikateľov podľa aktuálneho
množstva telefónnych čísel:
HLASOVANIE:
-

za: 5 (Michal Antal, Ing. Tibor Bábi, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia
Szalaiová)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0



Pani starostka otvorila tému, že pri zbieraní zeleného odpadu mnohí ľudia vyložia
naraz 10-20 vriec. V budúcom roku určíme množstvo, koľko vriec odnesieme z jednej
domácnosti naraz – navrhujeme 3 vrecia alebo 3 zväzky zodpovedajúce veľkosti vriec.



OZ poverí zamestnancov obecného úradu, aby vypracovali smernicu na zbieranie a na
odvoz odpadu a tomto boli informované všetky domácnosti pomocou informačných
letákov.



Pani starostka prezentovala Zmluvu
s poskytovateľom JRK Slovensko s.r.o.

Poslanci OZ brali na vedomie.

o práve

používania

Služby

ELWIS

11. Diskusia


Pani starostka informovala OZ, že obecný úrad medzi sviatkami bude otvorený len v
úradných dňoch od 8:00 do 12:00 len pre obyvateľov obce Moča. V prípade úmrtí
bude vyvesené telefónne číslo na matrikárku.



Pani poslankyňa Andrea Jókai povedala, že sa pýtali obyvatelia z obce, aká bola suma
darčeka pre dôchodcov.



Pani poslankyňa Andrea Jókai upozornila, že pri obchode pri kat. kostole je dopravná
značka naklonená.



Vznikla téma, pokiaľ to situácia konečne umožní, aby sa na jar zorganizoval zber
odpadu.



Pani starostka informovala OZ, že vchodové dvere v hasičskej zbrojnici opravil jeden
pán, ktorý bol pozrieť dvere aj okná v základnej škole.



Pani starostka spomenula, že je veľa papierovania okolo zápisu materskej školy na
súp.č. 757.



Vznikla téma, že odburiňovanie trávy pri škole sa neuskutočnilo. Pán poslanec Ing
Tibor Bábi a pani poslankyňa Andrea Jókai, ako členovia školskej rady budú naliehať
na jeho čo najskoršiu realizáciu.



Pani starostka informovala OZ, že dotácia na tepelné čerpadlo na kultúrny dom je
schválená.

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

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Starostka:

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

.................................
Michal Antal

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

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

