Obec: M o č a

Zápisnica
zo siedmeho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
21.mája 2019

Zápisnica zo siedmeho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 21.05.2019
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. Mgr. Kornélia Szalaiová
Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 7. 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. Hlasovanie o novom štatúte obce
6. Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu vykurovania telocvične
7. Podanie žiadosti o dotáciu cez Interreg malé projekty s obcou Moča - Kocs
8. Prolongácia kontokorentného účtu v PRIMA banke
9. Kultúrne podujatia – burcsákfeszt
10. Aktuálne žiadosti
11. Iné
12. Diskusia
13. Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Siedme verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla starostka
obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných – poslancov ako aj hostí.
Uvítala aj hlavnú kontrolórku. Upozornila prítomných, že materiál zasadnutia je nahratý a
dostupný, aby bolo možné kedykoľvek si ho vypočuť.

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

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

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


Tomáš Miklós, Mgr. Kornélia Szalaiová

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 5

zdržalo sa: 2

proti: 0

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

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

4. Návrh správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 1. štvrťrok 2019
Hlavná kontrolórka Ing. Marta Szoboszlaiová prečítala svoj Návrh správy o výsledku
kontroly za 1. štvrťrok 2019. Poslanci OZ vzali na vedomie.
(Návrh správy o výsledku kontroly tvorí súčasť tohto uznesenia.)

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starostka oboznámila OZ o kontrole plnenia uznesení za uplynulé obdobie:
- T.P.TRADE, spol. s.r.o. - OZ neschválil Žiadosť o zriadenie vecného bremena in
rem, odpoveď na žiadosť doručená žiadateľovi
- Prenájom obecných pozemkov – prenájom je stále aktuálny a je potrebné vypísať
zámer a verejnú súťaž
Poslanci OZ to vzali na vedomie.
Pani starostka skonštatovala, že pani vedúca školskej jedálne dostala nové informácie
ohľadne školenia. Od 1. septembra 2019 sú nové finančné pásma v strave. Pani starostka

navrhla, aby naša jedáleň bola v 3. pásme. Do 1. septembra to musí byť schválené
právoplatným uznesením. Pán poslanec Ing. Tibor Bábi reagoval na to, že by bola škoda, ak
by obec nevyužila skutočnosť, že štát dáva viac peňazí, kvalita jedla sa bude zlepšovať,
varenie bude rozsiahlejšie.
OZ schvaľuje 3. finančné pásmo:
HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

6. Hlasovanie o novom štatúte obce
Pani starostka oznámila OZ, že je potrebné štatút obce zosúladiť s platným zákonom.
O zmene štatútu sa bude hlasovať na nasledujúcom zasadnutí, keď budú prítomní všetci
poslanci.

7. Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu vykurovania telocvične
Pani starostka informovala OZ, že dotáciu na rekonštrukciu vykurovania telocvične je
potrebné žiadať do konca mája. V telocvični sú náklady na vykurovanie nereálne vysoké.
Poslanec Ing. Tibor Bábi skonštatoval, že telocvičňa neslúži iba škole, obec ju tiež využíva. V
chladnom počasí je úplne nepoužiteľná. Aj deti z materskej školy by ju mohli denne používať.
Obecné zastupiteľstvo Obce Moča schvaľuje predloženie ŽoNFP na Slovenskú inovačnú
a energetickú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita
životného prostredia :
- názov projektu - Výstavba zariadenia využitie geotermálnej energie s použitím
tepelného čerpadla – telocvičňa ZS Moča;
HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

8. Podanie žiadosti o dotáciu cez Interreg malé projekty s obcou Kocs
Pani starostka odprezentovala, že je vypísaná dotácia na:
o Vybudovanie amfiteátra
o Organizovanie spoločných podujatí medzi obcami Moča - Kocs
Starostka napíše projekt sama, úspech je sporný, pretože je veeľa žiadateľov. Projekt je
potrebné dodať do konca júna. Vlastné zdroje: 5%. K tomu je potrebný jednoduchý výkres,
max. 500 euro.
Poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová prišla s návrhom, aby obec organizovala viac
vonkajších podujatí.

Pán poslanec Zsolt Bóna sa pýtal, či aj na stavby z dreva je potrebné povolenie? Pani
starostka mu odpovedala, že áno, na všetko, čo má betónový základ.
Pani poslankyňa Andrea Jókai navrhla, aby OZ hlasovalo, potom zostane čas na
premýšľanie o tom, kde by to bolo vhodné vybudovať.

Obecné zastupiteľstvo Obce Moča schvaľuje predloženie ŽoNFP na SO
- názov projektu – Vybudovanie amfiteatra

HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

- Organizovanie spoločných podujatí medzi obcami Moča - Kocs

HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

9. Prolongácia kontokorentného účtu v PRIMA banke
Pani starostka informovala OZ, že bolo realizované refinancovanie úveru z
UniCreditBank do Prima Banky, s nižším úrokom.
Pani starostka ďalej navrhla predĺženie kontokorentného účtu v PRIMA banke, ktorý je
v každom roku od 2014 predĺžený.
HLASOVANIE:

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

10. Kultúrne podujatia – burcsákfeszt


Pani starostka sa pýtala poslankyne Andrey Jókai, kedy si plánuje základná
organizácia SMK pripomenúť výročie TRIANON. Pani poslankyňa Andrea Jókai
povedala, že 4. júna určite nie, pravdepodobne 3. júna o 18:00 hodine.
Dňa 4. júna sa pripomenutie výročia uskutoční v obci Süttő, na ktorú sa chystá
miestna organizácia CSEMADOKU a niektorí poslanci.



Deň mostu priateľstva sa uskutoční 6. júla na Süttskej promenáde, ako v každom
roku. Trdelník, podplamenník je už objednaný. Hudba je tiež zabezpečená.



Pani starostka informovala OZ, že našli stan, obec má spolu 3 kusy, 2 veľké a 1
malý.



Burcsákfeszt sa uskutoční 31. augusta, v sobotu, bude to 1 dňový festival. Pani
starostka povedala, že finančná situácia v obci je čoraz horšia, preto sa náklady
môžu vyšplhať maximálne do výšky 5000 eur.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi povedal, že väčšina ľudí chce, aby sa uskutočnil. V
budúcnosti, ak na tom bude obec finančne lepšie, môže byť festival aj dvojdňový.
Pani starostka má zvolať schôdzu spolu s predsedami organizácií, s vinármi.



Okolo 20. augusta, ako pán János Retkes informoval starostku, chcú v katolíckom
kostole uctiť pamiatku Jánosa Trubinyiho. Obec by sa na tom mala len zúčastniť.



Obec je pozvaná na 1. júna do obce Osli na hasičskú súťaž.



V obci Süttő organizujú dňa 22. júna súťaž hasičov. V ten istý deň je u nás v obci
„Beh Modrý Dunaj“.



Spolok močanských ovocinárov – vedúci spolku ústne požiadal obec, aby im
dali do nájmu hruškový rad v ulici Mlynárska. Vykonajú pravidelnú ,údržbu
orezanie stromov, dajú do poriadku okolie. Budú sa tam robiť ekologické
pestovanie.

Pán poslanec Ing. Tibor Bábi poznamenal, že tam zostalo ovocie aj pre obec. Zo
zozbieraného ovocia bol vyrobený hruškový nápoj.
Pani starostka poznamenala, že návrh aby boli ovocné stromy vysadené v obci pozdĺž
ulíc pri chodníkoch, nepovažuje z a dobrý nápad, výsadba ovocných stromov by sa
mala realizovať radšej mimo obce.

HLASOVANIE:

za: 5

zdržalo sa: 1

proti: 1

11. Aktuálne žiadosti

 Beáta Sántha – odkúpenie pozemku – ako vo všetkých podobných prípadoch,
žiadateľ zaplatí všetky náklady. Treba tam zamerať oblasť, ktorú chcú kúpiť. Cesta
musí zostať voľný aby sa zabezpečil prístup ostatných ovyvateľov.
Pán poslanec Ing Zsigmond Fülöp poznamenal, že ak má niekto pozemky vedľa a
bude chcieť v budúcnosti zaviesť elektrickú energiu, alebo niečo rozšíriť, po predaji
celého pozemku na to nebude žiadna možnosť.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi navrhol, aby im obec dala pozemok radšej do prenájmu
na dobu 50 rokov s podmienkou, že elektrická energia a plyn sa môžu prepravovať.

Hlasovanie bude na nasledujúcom zasadnutí. Dovtedy musíme zistiť, kadiaľ tam
prechádzajú voda a plyn.

12. Iné
Miestne organizácie nezúčtovali účty z roku 2018. Podporu na tento rok dostanú len
vtedy, keď bude minulý rok v poriadku.

13. Diskusia
 Zasadnutie OZ navštívili 4 obyvatelia z 9bj, ktorý v nedávnej dobe podali petíciu
(sťažnosť) na obecný úrad. Pani Jolana Tóthová vytkla, že dotknuté osoby žiaľ nie sú
prítomné. Pani Erika Szabóová poznamenala, že chcú len to, aby rodina Škulibová
bola vysťahovaná z nájomného bytu. Neprítomných obyvateľov obvinili bez dôkazov,
vyťahovali sa veci, ktoré nesúviseli s témou. Obvinili rodinu, že nerešpektujú starších
ľudí, nestarajú sa o poriadok a čistotu, sú hluční, rušia kľud ostatných obyvateľov.
kradnú, nestarajú sa o deti, sú podvýživené a pod. Žiadali, aby obec rodinu s tromi
malými deťmi vysťahovala z nájomného bytu.
Pani starostka po vypočúvaní ľudí povedala svoje postrehy: bola v bytovom dome
osobne, nezistila žiadne z vyššie uvedených podozrení obyvateľov. Konzultovala aj s
príslušnou detskou lekárkou, či sú obvinenia reálne alebo nie. Podľa pani doktorky sú
deti úplne zdravé, čisté, dobre živené, vyspelé, zodpovedajú svojmu veku. Pani
starostka poznamenala, že bytové domy sú spoločné, kto býva v nájomnom byte, musí
rešpektovať iných obyvateľov. To, že deti plačú, nie je dôvodom na ich vysťahovanie
z bytu.
Pani poslankyňa Andrea Jókai povedala, že bola svedkom, ako susedia (2 osoby) vypli
elektrinu (hlavný istič) rodiny Škulibovej. Poukazovala na to, že aj v minulosti boli
prípady, že z predmetného bytového domu „museli“ rodiny odsťahovať kvôli
sťažovateľom.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi poznamenal, že by bolo potrebné upozornenie, musíme
byť trpezliví.
 Obyvateľ pán Gabriel Jókai bol tiež hosťom na zasadnutí. On sa pýtal, kedy bude
pozemok vedľa neho pokosený. Pani starostka mu povedala, že najprv by chceli
pokosiť ulice a 2 cintoríny.
 Pani starostka informovala OZ, že v obci sme umiestnili niekoľko upozornení, ako
„Len komunálny odpad”, „Len odpad z cintorína”, „Priestor pozorovaný kamerovým
systémom”. Hlavne pre tých, ktorý rozhádzajú smeti v cintorínoch.

 Pani starostka informovala OZ, že byt v štvorbytovke, ktorý bol zrekonštruktovaný,
bude len pomaly hotový. Sifón v sprche nebol riadne zmontovaný. Väčšina odpadovej
vody išla steny. Všetko je podmáčané, steny a podlaha sa musia vyschnúť.
 V máji sa uskutočnila oslava výročí svadby. Pán poslanec Ing. Tibor Bábi
poznamenal, že oslava bola pekná.
 Kanalizácia – téma je stále aktuálna. Momentálne nie sú vyhlásené dotácie. V prvom
júlovom týždni je možnosť znova ísť sa pozrieť, ako funguje kanalizácia.
 Pani starostka informovala OZ, že exekúcie boli obnovené. Boli napísané splátkové
kalendáre. Pán exekútor išiel preskúmať, čo obsahuje „REKO” sklad, čo sa dá z toho
predať.
 Pani starostka ide 28. mája na stretnutie, na ktorom sa bude rokovať o tom, ako budú
rozdelené peniaze medzi obcami, ktoré ich získali cez LEADER projekt.

 Pani starostka informovala OZ tiež o tom, že podané projekty na detské ihrisko a
multifunkčné ihrisko nie sú schválené.

14. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a siedme zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

Starostka:

...........................
Tomáš Miklós

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

..................................
Mgr. Kornélia Szalaiová

