Obec: M o č a

Zápisnica
z druhého verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
22. januára 2019

Zápisnica z druhého verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 22.01.2019
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 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Moča na rok 2019
7. Inventarizácia obce
8. Návrh na využitie obecných garáží
9. Rozpočet obce Moča na rok 2019
10. Prerokovanie platných Všeobecne záväzných nariadení obce Moča, referát predsedu
finančnej komisie
11. Kompletizácia komisií, voľba členov komisií
12. Kultúrne podujatia
13. Nadviazanie kontaktu s obecnými zastupiteľstvami priateľských obcí
14. Problematika v rekreačnej oblasti - Ďuga
15. Aktuálne žiadosti
16. Iné
17. Diskusia
18. Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Druhé verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla starostka
obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom
zasadnutia.

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

zdržal sa: 0

za: 9

proti: 0

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


Ing. Zsigmond Fülöp, Róbert Nagy

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. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Starostka oboznámila OZ o kontrole plnenia uznesení za uplynulé obdobie:
- Návrh rozpočet na rok 2019 je vyhotovený.
- Všeobecne záväzné nariadenia – sú skontrolované, pracuje sa na nich.
- Odpovede na žiadosti sú doručené dotyčným osobám, ktorých sa to týka.
- Žiadosť o darovanie pozemku – Éva Kovács – prebieha konzultácia s notárom.
- Dunamocsi Hírnök - po konzultácii s redaktorom bude vydaný 2-3x ročne podľa
potreby.
Poslanci OZ brali na vedomie.

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlavná kontrolórka, Ing. Marta Szoboszlaiová prezentovala správu o kontrolnej činnosti za
rok 2018. OZ tú správu bralo na vedomie.
Pán poslanec, Ing. Tibor Bábi sa opýtal, že obecné dlhy akú tendenciu ukazujú. Zhoršilo sa v
porovnaní s predchádzajúcim rokom?
Pán poslanec, František Szalay požiadal hlavnú kontrolórku, aby urobila vyhlásenie za 4 roky
dozadu, či sa dlhy zvýšili alebo znížili.

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Moča na rok 2019
Hlavná kontrolórka prečítala svoj plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Poslankyne Mgr. Kornélia Szalaiová a Andrea Jókai navrhli, aby boli kontrolované aj
nájomné zmluvy. Pani starostka podala návrh, aby aj inventúra spred štyroch rokov dozadu sa
skontrolovala hlavnou kontrolórkou.
HLASOVANIE:

za: 9

zdržalo sa: 0

proti: 0

7. Inventarizácia obce
Pán poslanec Róbert Nagy podal hlásenie o inventúre v požiarnej zbrojnici. Inventarizácia
je ešte nedokončená. Veci zo zoznamu sa nachádzajú na obecnom úrade aj v kotolni. Nie sú
špecifikované. Všetky stroje musia byť napísané s presným typom, značkou, aby ich bolo
možné identifikovať.
Pani starostka oznámila poslancom, že prijala do zamestnania Zoltána Egyega, ktorý
dohliada na nezamestnaných. Kľúče od budov a rôznych kancelárií boli pozbierané
a umiestnené na jednom mieste.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová povedala, že posledný zoznam z inventúr bol
vyhotovený v roku 2014, potom v rokoch 2015, 2016 už bol len prepísaný. Nezapísané stroje
a veci treba dopísať do inventúrneho zoznamu.
Pani starostka navrhla, aby v bývalej budove škôlky v suteréne by bolo dobré vytvoriť
dielňu, kde by skladované náradie sa použilo na rôzne opravy.
Pán poslanec Tomáš Miklós podal správu o úlohe, ktorá mu bola pridelená
(inventarizácia) .Pri škôlke, na ihrisku pre deti sú preliezky, ktoré nie sú na zozname. Staré
postele zo škôlky už treba likvidovať – vyradiť z inventára.
Pani poslankyňa, Andrea Jókai podala správu, že v múzeu na zozname sú 4 stoly.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová od poslednej kontroly nebola v kultúrnom
dome, kde vtedy zistila, že v zasadacej miestnosti je o jednu tlačiareň navyše, no vo veľkej
sále sú miesto 100 stoličiek 4 kusy.

8. Návrh na využitie obecných garáží
Pani starostka otvorila tému, ako využiť obecné garáže. OZ navrhlo, aby sa radšej garáže
prenajímali ako predávali. Tu je nutná konzultácia s notárom.
9. Rozpočet obce Moča na rok 2019
Pani starostka odprezentovala rozpočet na rok 2019. Vysvetlila, čo obsahujú jednotlivé
položky, na čo bude použitá daná suma. Poslanci to zobrali na vedomie.
Pani starostka povedala, aby kultúrne podujatie „Burcsákfesztivál” bude organizované
aj v roku 2019, alternatíva jednodňové alebo sa bude vyberať vstupné.
Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová navrhla, aby sa vstupné pre obyvateľov obce
Moča predávalo za 50 %-nú zľavu.
Pán poslanec Zsolt Bóna na to reagoval, že len vtedy, ak nemajú žiadny dlh.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi navrhol v rámci rozpočtu pridať peniaze na financovanie
školy, a na smútočného domu na cintoríne.
Pani starostka informovala OZ o tom, že základná škola má predložený projekt,
pomocou ktorého je možnosť ušetriť na vykurovaní.

10. Prerokovanie platných Všeobecne záväzných nariadení obce Moča, referát predsedu
finančnej komisie
Pani poslankyňa, predseda finančnej komisie, Mgr. Kornélia Szalaiová prezentovala
zápisnicu 1. zasadnutia komisie. Prečítala návrhy, ako je nutné doplniť VZN o miestnych
poplatkov a daniach.

11. Kompletizácia komisií, voľba členov komisií


Predseda komisie ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva – Michal
Antal navrhol členov: Ladislav Bohony, Ladislav Tóth.

HLASOVANIE:


za: 9

zdržuje sa: 0

proti: 0

Predseda komisie stavebníctva a regionálneho rozvoja – Zsolt Bóna navrhol členov
komisií: Zoltán Egyeg, Ing. Kálmán Tóth.

HLASOVANIE:

za: 9

zdržuje sa: 0

proti: 0



Komisia ochrany verejného záujmu – Ing. Zsigmond Fülöp navrhol členov do
komisie: Zsolt Bóna, Tomáš Miklós.

Pani starostka vysvetlila, čo je úlohou komisie ochrany verejného záujmu: kontrolujú
činnosť verejných činiteľov, v našom prípade činnosť starostky, najmä čo sa týka
dodržania zákona o verejnej službe. V rámci toho aj to, že v každom roku musí podávať
vyhlásenie o jej príjmoch.
HLASOVANIE:


zdržuje sa: 0

za: 9

proti: 0

Predseda finančnej komisie - Mgr. Kornélia Szalaiová podala návrh na doplnenie
členov do finančnej komisie medzi 3 členov: Szilvia Gula, Hilda Tóthová.

HLASOVANIE:

za: 9

združuje sa: 0

proti: 0

12. Kultúrne podujatia
Pani starostka predala slovo poslankyni Andrey Jókai, predsedkyni komisie vzdelávania,
kultúry a cirkví, ktorá predstavila kultúrne podujatia, ktoré boli v minulom roku
usporiadané. Kalendár udalostí na rok 2019 bude konkretizovaný na najbližšom zasadnutí
komisie.
13. Nadviazanie kontaktu s obecnými zastupiteľstvami priateľských obcí
Pani starostka už konzultovala s poslancami priateľských obcí. Navrhla 1. zasadnutie s
obecnými zastupiteľstvami priateľských obcí na 22.2.2019. Termín musí byť potvrdený aj
starostom obce Kocs.
14. Problematika v rekreačnej oblasti – Ďuga
Pani starostka načrtala problematiku v rekreačnej oblasti. Pán Ďuga je pacient
s invalidným vozíkom a nemá prístup na svoj vlastný pozemok a k rekreačnej chate. Sused,
pán Majling vybudoval terasu, ďalší sused – T.P.TRADE, spol. s.r.o. vytiahol plot bez
stavebného povolenia. Žiadny geometrický plán nemajú. Obec na základe podnetu
prokuratúry navrhla v rámci §5 Občianskeho zákonníka (uchovanie pokojného stavu) zvolať
osoby, ktorých sa to týka na stretnutieza účasti advokáta, aby sa tento problém doriešil k
spokojnosti všetkých. Výsledok sa oznámi prokuratúre. V tomto prípade pravdepodobne bude
potrebné, aby rozhodol súd.
15. Aktuálne žiadosti


Zsolt Klimáček, Sandra Klimáček – Žiadosť o odpustenie nájomného za byt
4bj. Moča

Pán poslanec, Tomáš Miklós pred nasťahovaním záujemcov o byt bol na
prehliadke. Informoval OZ, že situácia v byte bola katastrofálna. Všetko je
zdokumentované. Na byte bolo veľmi veľa práce, bolo potrebné investovať nemalé
peniaze na opravu bytu.
Pán poslanec, František Szalay tiež videl, v akom stave bol odovzdaný byt, a
navrhol, aby OZ odpustilo 2 mesačné nájomné, elektrinu a vodu zaplatia.

HLASOVANIE:



za: 9

zdržuje sa: 0

proti: 0

František Szalay - doplnenie verejného osvetlenia
Pani starostka oznámila, že obec nemá ani staré, ani nové lampy. Musí pozrieť
zmluvy s dodávateľom lámp, či nie je tam uvedená požadovaná úspora.



Pavol Slezák, Lívia Slezáková – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Zámer jednohlasne schválili.

HLASOVANIE:


za: 9

zdržuje sa: 0

proti: 0

Henrietta Murcsik Szalay, Dániel Murcsik – Žiadosť o zámenu pozemkov

Hlasovanie odložené na nasl. zasadnutie. Žiadatelia musia zaplatiť rozdiel
a uzavrieť dohodu s aktuálnym používateľom.


Obyvatelia nájomného bytu 9bj. – sťažnosť
Pridelené komisie verejného poriadku, vyšetrenia sťažností, požiarnej
ochrany.



Mária Ölveczká - sťažnosť
Pridelené komisie verejného poriadku, vyšetrenia sťažností, požiarnej
ochrany.



Bernhard Ahlgrim- sťažnosť
OZ vie, o ktorú osobu sa jedná. Pán poslanec František Szalay, ako bývalý policajt
slúbil, že sa s tou osobou pozhovára a dohovorí jej.
Stromy budú orezané, odstránené tak, aby doprava na ceste bola bezproblémová.



Zväz kulturistov Moča – DTSZ
Pani starostka chce podporovať spoločnosť. Po schválení rozpočtu bude možné
schváliť finančnú dotáciu.



DFC Moča
Pán poslanec, Ing. Tibor Bábi poznamenal, ak chceme, aby šport zostal v obci,
obec ich musí finančne podporovať, pretože navrhnutú sumu potrebujú. Bude s
tým súhlasiť len v tom prípade, ak budú hráči len z našej obce.
Pán poslanec, Tomáš Miklós súhlasil s tým a poznamenal, že rozpočet pre mládež
nie je započítaná v tejto sume.
Pani starostka povedala, že by chcela vidieť vyúčtovanie aj z minulých rokov.
Bolo by žiaduce, aby členovia futbalového klubu boli aktívnejší na obecných
udalostiach.

16. Iné


Pani starostka oboznámila OZ s aktuálnymi projektmi, ktoré by bolo vhodné využiť:
- multifunkčné ihrisko,
- Wifi pre verejné priestory – napr. na promenádu Süttská, pri múzeu, napojiť aj do
kultúrneho domu do knižnice, ...
- kamerový systém.
Pán poslanec Róbert Nagy navrhol, aby kamery boli kvalitné.



Kanalizácia – na projektovú dokumentáciu doteraz nebolo urobené verejného
obstarávanie, faktúra za jej vyhotovenie bude poslaná naspäť. Pripravujeme vyhlásiť
verejné obstarávanie koncom januára, začiatkom februára.



Pán poslanec František Szalay povedal, že je problém s odpadovou vodou pri školskej
jedálni, je zanesená a upchatá, treba prečistiť vedenie a žumpu.

17. Diskusia


V diskusii pani starostka informovala OZ o tom, že funkciu prednostky pre obec nie je
potrebná. Ďalej chce reorganizáciu úradu, kultúrna referentka sa preťahuje do budovy
obecného úradu a dostane ďalšie úlohy.



Pani starostka informovala OZ, že pokladňa k 31.12.2018 bola vynulovaná, peniaze
boli vložené na bankový účet.



Bolo spomenuté, že obec má 3 externé pingpongové stoly, z toho jeden v Radvani nad
Dunajom. druhý je pri bytových domoch, nevieme, kde je tretí.



hojdačka pri Jednote je veľmi nebezpečná, nemá certifikáciu, je potrebné vypísať: len
na vlastnú zodpovednosť.



Poslankyňa, Andrea Jókai žiadala hornú sálu v kultúrnom dome každý piatok od 16:00
do 18:00 pre divadelnú skupinu.



Pani starostka informovala OZ, že od 1. januára 2019 boli prehodnotené platy
zamestnancov obecného úradu, osobné príplatky boli znížené, resp. odobraté.



Pani starostka navrhla znížiť svoj vlastný plat, k tomu požiadala hlasovanie zo strany
poslancov. Pán poslanec, Ing. Tibor Bábi reagoval, že s tým nesúhlasí, obec čaká od
starostky veľa práce, aby dala veci obce do poriadku, samozrejme to má byť
vykonané ľudsky. Pán poslanec, František Szalay súhlasil so znížením platu starostky,
lebo si myslí, že na vysoký plat starostky treba mať aj výsledky.

HLASOVANIE:

za: 1

zdržuje sa: 6

proti: 1

18. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a druhé zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.
Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

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

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

Starostka:

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

