Obec: M o č a

Zápisnica
zo šiesteho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
23. apríla 2019

Zápisnica zo šiesteho verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo
dňa 23.04.2019
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. Róbert Nagy
7. František Szalay
Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 6. 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. Správa hlavného kontrolóra obce k vedeniu a účtovaniu pokladne za roky 2017, 2018
6. Zmena štatútu obce – zosúladenie s platným zákonom
7. Aktuálne žiadosti
8. Iné
9. Diskusia
10. Záver

1.

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

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 :


Andrea Jókai, Róbert Nagy

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 5

zdržalo sa: 2

proti: 0

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

za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

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

-

Darovacia zmluva (Éva Kovács) – zmluva je napísaná, v nasledujúcich dňoch
bude odovzdaná na katastrálny úrad
Nová rúra do školskej kuchyne – bola vyžiadaná cenová ponuka. Zatiaľ
nekúpime, lebo je podaná aj žiadosť na dotáciu na ministerstvo financie na rúru do
školskej kuchyne. Počkáme na výsledok.
Prenájom obecných pozemkov – prenájom je stále aktuálny a je potrebné vypísať
verejnú súťaž
Stará budova bývalej materskej školy – projekt sme nepodali, lebo celá budova je
vedená ako bytový dom, v tejto výzve je neoprávnený.

Poslanci OZ brali na vedomie.
5. Správa hlavného kontrolóra obce k vedeniu a účtovaniu pokladne za roky 2017, 2018
Hlavná kontrolórka, Ing. Marta Szoboszlaiová dňa 15.04.2019 ukončila kontrolu
a pripravila svoju správu k vedeniu a účtovaniu pokladne za roky 2017, 2018.
(Návrh správy o výsledku kontroly tvorí súčasť tohto uznesenia.)
Poslanci OZ brali na vedomie.
Pani poslankyňa Andrea Jókai uviedla,že na bankových výpisoch je viditeľné, či boli
platby realizované platobnou kartou z účtu obce. Pani starostka vyžiadala novú platobnú
kartu, nakoľko stará platobná karta bola už nepoužiteľná. Z bankových výpisov je možné
určiť, či tieto platby boli uskutočnené z účtu obce alebo z iného účtu.

Pán poslanec Ing. Tibor Bábi poukázal na to, že aj v minulých rokoch boli chyby
v účtovných dokladoch avšak nebola vykonaná žiadna oprava.
Pán poslanec František Szalay sa pýtal hlavnej kontrolórky, či kontrolovala tie
nedostatky? Hlavná kontrolórka mu povedala, že ona kontroluje len to, na čo je poverená
a na to nebola.
Pani poslankyňa Andrea Jókai sa pýtala, že keď Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky robil kontrolu v obci, či bola pokladňa kontrolovaná? Dostala odpoveď od hlavnej
kontrolórky, že NKÚ kontroloval aj roky 2015 a 2016 a tie nedostatky tam boli uvedené.
Pani poslankyňa ešte povedala, že menované chyby sú len formálne chyby. Ak nie sú žiadne
dôkazy, tak nemôže byť nič dokázané.
Pani starostka informovala poslancov, že obec so zamestnankyňou Mgr. Friderikou
Vasasovou ukončí pracovný pomer vzájomnou dohodou k 30.6.2019. Jej pracovná náplň bude
rozdelená zamestnankyňa Helena Lajosová a Mgr. Emese Simonová. Prípad bol odovzdaný
právnikom, obaja dotknutí ľudia budú vyzvaní, aby sa vyjadrili k zisteným nedostatkom.
Pán poslanec František Szalay povedal, že vo väčšine prípadov určite možno dôjsť
k náprave.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi reagoval, že cieľom je presne viesť pokladne aj
účtovníctvo.

6. Zmena štatútu obce – zosúladenie s platným zákonom
Pani starostka oznámila OZ, že je potrebné štatút obce zosúladiť s platným zákonom.
Hlavná zmena: prednostka úradu už nie je. Bola zmenená pracovná náplň hlavnej
kontrolórky. Zmení sa spôsob voľby zástupcu starostu v súlade so zákonom.
Pani starostka odprezentovala, čo obsahuje štatút obce.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi konštatoval, či je vôbec potrebná obecná rada, nakoľko
v OZ je 9 poslancov, ktorí rozhodujú vo veciach v obci. Obec nemá v pláne zriadiť obecnú
radu.
O zmenne štatútu sa bude hlasovať na nasledujúcom zasadnutí.

7. Aktuálne žiadosti


T.P.TRADE, spol. s.r.o.

Žiadosť i zriadení vecného bremena - právnik obce odporučil, aby v rekreačnej oblasti,
kým nie sú urovnané susedské vzťahy, pokiaľ je ich prípad na súde, nesmú povoliť zapísať
vecné bremeno. Treba napísať odpoveď s tým, že uvedené pozemky sú obecné, nie je
odôvodnené vecné bremeno, pretože sú prístupné každému.
OZ odhlasovalo právnikom odporučenú odpoveď:
HLASOVANIE:


za: 7

zdržalo sa: 0

proti: 0

Obyvatelia 9bj. - petícia
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v zmysle platných predpisov sa nejedná
o petíciu ale o sťažnosť.Pán predseda verejného poriadku, vyšetrovania sťažností,
požiarnej ochrany, Róbert Nagy povedal, že komisia predvolá dňa 25.04.2019 na
prejednávanie v tejto veci pána Škulibu a jeho družku. V prípade potreby bude
predvolaná aj druhá strana.
Mala by sa prejednávať téma detského opatrovníctva, či sú obvinenia z druhej strany
oprávnené alebo neoprávnené.

 AT DUNAJ, s.r.o. - Prenájom obecných pozemkov
Výzva na predloženie ponuky musí byť vyhlásená. Poslanci OZ zobrali na vedomie.
Je potrebné opýtať právnika, ako to vyžaduje zákon.
8. Iné


Od 1. septembra 2019 sú nové finančné pásma v strave. Pani starostka navrhla, aby
naša jedáleň zostala v 1. pásme.
Rodičom sa v niektorých prípadoch nepáči kvalita a množstvo stravy.
Pán poslanec Róbert Nagy navrhol, aby vedúca školskej jedálne bola prítomná na
schôdzi OZ a keď bude potrebné, aby vedúca školskej jedálne bola prítomná aj na
schôdzi rodičov a tlmočila im zvýšenie stravy.



Pani poslankyňa Andrea Jókai poznamenala, že pozemok pri márnici by bolo vhodné
vymeniť s reformovanou cirkvou.



Ďalšou témou bol aj pozemok pri šatni, ktorú by bolo dobré kúpiť od dotyčných
osobách. Potom aj budova mohla byť legalizovaná.

9. Diskusia


Pán poslanec František Szalay sa pýtal, čo je s problematickými stromami na ceste
vedľa katolíckeho cintorína. Dostal odpoveď, že problematické stromy boli
odstránené.



Ďalej pán poslanec František Szalay sa pýtal, či niekto komunikoval s pánom Sánta
o lampách. Na to pani starostka hovorila, že ona, ale nemáme ich v rezerve, takže
treba kúpiť vlastné lampy a obec poskytne inštaláciu.



Pán poslanec Róbert Nagy opýtal, s čím by sa mohli nahradiť porezané stromy.



Pani starostka hovorila o brigáde, ktorá bola organizovaná začiatkom apríla. Brigáda
bola úspešná, ale nabudúce sa musí začať organizovať skôr.



Pán poslanec František Szalay vytiahol dosť citlivú tému, že hasičské auto riadi
človek, ktorý nemá vodičský preukaz a v mnohých prípadoch je opitý. Hľadá sa vodič
na hasičské auto.



Pani starostka informovala OZ, že Stavanie mája bude organizované 30. apríla o 17:00
hodine v rovnakej forme ako v predchádzajúcich rokoch – zároveň s opekaním
v parku.



Súčasne so stavaním mája bude v kultúrnom dome o 18:00 hodine stretnutie
s vedúcim skupiny „Ifjú szívek” s témou na staré zvyky, piesne, tance. Pozvané sú aj
staršie osoby, ktoré môžu mladších na tieto zvyky naučiť.

10. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a šieste zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

Starostka:

...........................
Andrea Jókai

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

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

