Obec: M o č a

Zápisnica
z jedenásteho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
13. augusta 2019

Zápisnica z jedenásteho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči
zo dňa 13.8.2019
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. Mgr. Kornélia Szalaiová – prišla 18.30 h.
Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
8.
9.

1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia
Kultúrne podujatia – Sviatok Sv. Štefana, burčákový festival
Podanie projektov :
- Leader – 7.4 – rekonštrukcia domu smútku – celkové náklady cca 37 000
- Envirofond –budova základnej školy výroba elektriny - fotovoltické panely
- Envirofond – dotácia na postreky proti komárom
- Rekonštrukcia futbal. ihriska – výzva slov. futbalový zväz
Aktuálne ţiadosti
Iné
Diskusia
Záver

Otvorenie zasadnutia
Jedenáste 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: 5

zdrţal sa: 0

proti: 0

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


Michal Antal, Ing. Tibor Bábi

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 3

zdrţalo sa: 2

proti: 0

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Program zasadnutia
bol rozšírený s jedným bodom: Aktuálne ţiadosti. Poslanci OZ jednohlasne schválili
rozšírený program.
HLASOVANIE:

za: 5

zdrţalo sa: 0

proti: 0

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

-

Darovacie zmluvy – zmluvy boli napísané, ale do katastra nehnuteľnosti bola
podaná len zmluva Eugena Hegyiho. Pán Jozef Rácz medzitým dostal dôchodok
spätne od roku 2017 a obci vrátil späť 5 splátok.
Pán Eugen Hegyi spísal závet, nemáme informáciu kto je určenou osobou.
Protest prokurátora – pracovná porada sa uskutočnila a zápisnica z nej bola
odovzdaná na prokuratúre v Komárne
Úver – Prima banka schválila úver. Úrok bude 1,5 % namiesto 1,6 %. Hlavná
kontrolórka to odobrila, ţe je to v poriadku.

Poslanci OZ zobrali na vedomie.
Pán poslanec Michal Antal poznamenal, ţe hlavná kontrolórka v minulých rokoch nenašla
ţiadne chyby a teraz ich bolo niekoľko. Pani starostka povedala na to, ţe posledné 2 roky
pokladňu nekontrolovala, ona kontroluje len to, na čo je poverená. Chyby a nedostatky, ktoré
zistila, neboli odstránené. Pani poslankyňa Andrea Jókai komentovala, ţe na čo potom dostala
plat? Pri chybách, ktoré sa zistili, by mala odísť sama.

5. Kultúrne podujatia – Sviatok Sv. Štefana, burčákový festival


Oslava sv. Štefana – sa uskutoční 18. augusta o 17:00 hodine. Pani starostka
prečítala program. Výstava bude v kultúrnom dome.

O 18:30 prišla pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová.


Burčákový festival – Klub voľného času – HARMÓNIA bude predávať štrúdlu.
Všetky ingrediencie kupuje obec. Zo zisku vrátia tú sumu obci a zbytok dostane
klub HARMÓNIA.
Pani starostka informovala OZ, ţe Spolok močanských vinohradníkov spoločne
organizuje burčákový festival s obcou.
Hlasovanie o tom, aby obec bola spoluorganizátor prebehlo nasledovne:

HLASOVANIE:

za: 4

zdrţalo sa: 2

proti: 0

Na pomoc pri organizovaní boli oslovené civilné organizácie, holubári prídu po festivale
upratať. Futbalisti a zo zväzu kulturistov pomôţu postaviť stany. Csemadok a poľovnícky
zväz varia guľáš, pán Örs Orosz poţičiava 2 drevené stánky zadarmo. Spoločnosť EMKE
vytlačí zadarmo plagáty a pozvánky. Ţetóny sa poţičiavajú z Búču. Od obce Búč dostaneme
skákací hrad pre deti. Tombolu bude predávať Spolok močanských vinohradníkov a vinárov
a osoby z obce. Pozvaní sú partnerské obce Kocs, Süttő a Osli a starostovia okolitých obcí. O
sortimente nápojov a jedla sa postará pán poslanec Zsolt Bóna. Deti môţu vyuţiť atrakcia maľovanie na tvár.

6. Podanie projektov
-

Leader – 7.4 – rekonštrukcia domu smútku – celkové náklady cca 37 000 eur

Je to 100%-ná podpora od štátu, bez akýchkoľvek vlastných nákladov. Situačný nákres je
pripravený, ktorý uţ len treba vytlačiť. Je súčasťou je aj urnová stena. Pani starostka
poverila pána Pétera Vörösa prípravou rozpočtu.
Pani poslankyňa Andrea Jókai sa pýtala, koľko by vyšla cena, ak by mala byť celá budova
zaštrešená. Pani starostka odpovedala, ţe to zistí.
-

Envirofond – budova základnej školy - výroba elektriny - fotovoltické panely

Do konca októbra obec môţe poţiadať pre základnú školu a škôlku ďalšie fotovoltické
panely.
- Envirofond – dotácia na stroje do zberného dvora

Ţiadosť je potrebné podať tieţ do konca októbra. Vlastné náklady sú 5 %.
Envirofond – dotácia na postreky proti komárom

-

Za postrek proti komárom obec zaplatila 600,- EUR. Treba podať ţiadosť o dotáciu.
Rekonštrukcia futbal. ihriska – výzva - slov. futbalový zväz

-

Vyšla výzva na predloţenie ţiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021.
Ţiadatelia sa môţu uchádzať o podporu vo výške od 10- do 50-tisíc eur. Vlastné náklady
sú 25 %.
HLASOVANIE:

za: 6

zdrţalo sa: 0

proti: 0

7. Aktuálne ţiadosti
Nevitel – Ţiadosť o odsúhlasenie umiestnenia stavby

-

Spoločnosť Nevitel a.s. ţiadal v mene spoločnosti O2 o odsúhlasenie umiestnenia stavby
„Stavba elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte KNMOC Moča,
veţokontajner Slovak Telekom” na pozemku par. č. 880/38 v k. ú. Moča, LV č. 932.
Nájomca uvedeného pozemku je Slovak Telekom, a.s.
OZ hlasuje má podmienku, aby suma prenájmu bola 250,- EUR mesačne, ďalej výška
nájomného sa kaţdoročne mení infláciou oproti predchádzajúceho roka, ktorú vykáţe ŠÚ
a potom bude upravená Dodatkom k zmluve.
HLASOVANIE:

za: 6

zdrţalo sa: 0

proti: 0

8. Iné


Pani starostka informovala OZ o tom, ţe boli v obci skontrolovať agendu: 7 bj.
Treba obnoviť nájomné zmluvy.
Splátky sú riadne zaplatené okrem 2 nájomcov.



Pani starostka informovala OZ o tom, ţe ešte trvá oprava v 4.b.j. Oprava betónovej
podlahy ešte trvá, čaká sa na jeho vyschnutie. Výmena potrubia je v konečnom
štádiu, treba uţ len zabetónovať.



V obci boli kontrolovať aj z Inšpektorátu práce. Nenašli ţiadne nedostatky.
Odstupné pre pána Ing. Banai Tóth Pála, PhD. je uţ vyplatené.

9. Diskusia


Na zasadnutí sa diskutovalo aj o tom, ţe k „oficiálnej facebookovej stránke
„Dunamocs” obec nemá prístup. Ak nedostaneme od zriaďovateľov stránky
prístup, budeme trvať na zmene názvu aby nemohli uţívať názov „oficiálna
facebooková stránka obce Moča“ a nedáme povolenie ne uţívanie erbu obce.
Obec vytvorí novú stránku.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi podotkol a si myslí, ţe túto stránku mal bývalý
starosta odovzdať. Pani poslankyňa Andrea Jókai hovorila, ţe stránka nebola
spoplatnená a bola vedená len z vlastnej iniciatívy.

10. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a jedenáste zasadnutie OZ vyhlásila
za ukončené.
Po ukončení zasadnutia poslanci spoločne so starostkou išli k domu smútku, kde boli
zvaţované moţnosti zastrešenia budovy domu smútku a plochy pre objektom. Nakoniec sa
rozhodlo, ţe by bolo lepšie vybudovať novú strechu na celú budovu. Pani starostka kontaktuje
projektanta ohľadne moţností. Ďalej boli na obhliadke aj pri zadnej časti cintorína, pretoţe v
blízkej budúcnosti to treba dať do poriadku, aby bolo moţné pochovávať aj v zadnej časti
cintorína, nakoľko 3 rady vpredu budú čoskoro zaplnené.

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

Starostka:

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

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

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

