Obec: M o č a

Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
10. novembra 2020

Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa 10.11.2020
Prítomní:
Starostka obce: Ing. Eszter Tóth
Poslanci : 1. Ing. Tibor Bábi
2. Ing. Zsigmond Fülöp
3. Andrea Jókai – prišla o 18:25
4. Róbert Nagy
5. Mgr. Kornélia Szalaiová
6. František Szalay
Ospravedlnení: Michal Antal, Zsolt Bóna, Tomáš Miklós

Program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia
Referát hlavnej kontrolórky o kontrole miezd zamestnancov školy
Všeobecne záväzné nariadenia a smernice: poplatky za odpad, trhový poriadok,
poplatok za MŠ, chov hospodárskych zvierat, sadzobník poplatkov
7. Aktuálne žiadosti
8. Iné – informácie o podaných žiadostí o dotáciu
9. Diskusia
10. Záver
1.

Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla
starostka obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných – hlavnú kontrolórku
a poslancov.

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

HLASOVANIE:
-

za: 5 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia Szalaiová,
František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

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


Mgr. Kornélia Szalaiová, František Szalay

HLASOVANIE:
-

za: 3 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Róbert Nagy)

-

zdržal sa: 2 (Mgr. Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

proti: 0

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Program bol
rozšírený o jeden bod– Správa hlavného kontrolóra obce Moča o výsledku kontroly za 3.
štvrťrok 2020. Poslanci OZ jednohlasne schválili program.
HLASOVANIE:
-

za: 5 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Róbert Nagy, Mgr. Kornélia Szalaiová,
František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

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

Výstavba nových nájomných bytov – vyjadrenia sú odsúhlasené, prebieha konanie o
stavebné povolenie

-

Projekt - Vypracovanie energetického auditu obecných budov – žiadosť podaná

-

Ostatné žiadosti o dotáciu majú splatnosť do 15. decembra 2020

-

Možnosť rozšírenia kapacity materskej školy – výkresy sú pripravené, výzva ešte
nebola zverejnená, ale pracuje sa na tom

Poslanci OZ zobrali na vedomie.
5. Referát hlavnej kontrolórky o kontrole miezd zamestnancov školy
Hlavná kontrolórka predkladá svoju správu o výsledku kontroly dodržania
pracovnoprávnych a mzdových predpisov.
Pani starostka konštatovala, že až také veľké chyby neboli, nájdené chyby boli
odstránené. Kontrolované boli len formálne chyby, keby prišla kontrola, všetko bolo
v poriadku.
Z kontrolovaných dokumentov bolo zistené, že jednému pedagogickému
zamestnancovi bol nesprávne určený plat. Pani poslankyňa Mgr. Kornélia Szalaiová sa pýtala,
či to bolo vyšetrené? Odpoveď bola, že sa to stalo z dôvodu nepsrávneho zaokrúhľovania pri
výpočte tarifného platu a zvýšenia tarifného platu pri skrátenom pracovnom čase.
Zamestnanec dostane nedoplatok.
Poslanci OZ zobrali na vedomie.
Správa hlavného kontrolóra obce Moča o výsledku kontroly za 3. štvrťrok 2020
Pani starostka prezentovala celkové rozpočtové hospodárenie za 3. štvrťrok 2020.
Hlavná kontrolórka predložila svoju správu o výsledku kontroly čerpania rozpočtu za 3.
štvrťrok 2020. Nedostatky neboli zistené, preto nebolo potrebné prijať opatrenie na nápravu.
Pani poslankyňa Andrea Jókai prišla o 18:25.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi sa opýtal, či dostala škola tomto roku spolu 17 000 EUR,
odpoveď bola áno.
Poslanci OZ brali na vedomie.

6. Všeobecne záväzné nariadenia a smernice: poplatky za odpad, trhový poriadok,
poplatok za MŠ, chov hospodárskych zvierat, sadzobník poplatkov


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

Rokovali sme s 2 spoločnosťami, firma Clean City je ochotná prejsť na túto chipovú
metódu. Každá kuka nádoba by mala samostatný QR kód. Pani starostka prezentovala
princíp fungovania tejto metódy.
Pán poslanec Róbert Nagy sa spýtal na možnosti zabránenia proti zneužívaniu týmto
novým spôsobom na nádobách pri odcudzený QR kódu. Dostal odpoveď, že všetky staré
kódy budú zablokované proti následnému zneužitiu.
Pán poslanec Ing. Tibor Bábi sa vyjadril k tomu, že je dôležitý postoj videnia na celú
metódu.

HLASOVANIE:
-

za: 6 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr.
Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0



Všeobecné záväzné nariadenie obce Moča číslo 2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce –
NÁVRH

HLASOVANIE:
-

za: 6 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr.
Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0



Všeobecné záväzné nariadenie obce Moča číslo 3/2020 o trhovom poriadku
a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na
území obce Moča a jeho Prílohy č. 1– NÁVRH

HLASOVANIE:
-

za: 6 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr.
Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0



Všeobecné záväzné nariadenie obce Moča číslo 4/2020 o podmienkach držania
zvierat a ich chovu na území obce – NÁVRH

Pani poslankyňa Andrea Jókai sa pýtala na to, či by bolo v našej obci možné umiestniť
voliery pre psov s búdami. Pani starostka jej odpovedala, že sú na to prísne predpisy.
HLASOVANIE:
-

za: 6 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr.
Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0



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

HLASOVANIE:
-

za: 3 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Róbert Nagy)

-

zdržal sa: 3 (Andrea Jókai, Mgr. Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

proti: 0

Hlasovanie bude na nasl. zasadnutí.
7. Aktuálne žiadosti
OZ
A: Schvaľuje
1. Podľa § 9 odsek 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu majetku obcí - zámenu.
Predmetom zámeny sú pozemky:
-

vo výlučnom vlastníctve: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný
zbor – Moča, so sídlom: 946 37 Moča, Moča č. 51 evidovaná na LV č. 1980,
vedenom na katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, kat. územie: Moča,
obec: Moča, označených ako:
‒ parc. reg. ,,C” č.: 338/31, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 9 m2,

za pozemok:
- vo výlučnom vlastníctve Obce Moča:
Geometrickým plánom č. 35974672-483/2019 na oddelenie pozemku p. č 340/4,
vyhotoveného MHLGEO s.r.o., so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO:
35974672, úradne overeným Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom pod
č. 564/20 dňa: 06.07.2020:
‒

-

novovytvorená parcela reg. ,,C” KN č.: 340/4, druh pozemku: Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 9 m2, ktorá vznikla oddelením časti o výmere 9 m2
z parcely reg. ,,C“ KN č.: 340/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 776 m2, evidovanej na LV č. 932 vedenom na Okresnom úrade
Komárno, katastrálny odbor pre obec Moča,

s tým, že žiadny vlastník nežiada od druhej strany finančné vyrovnanie.

2. Schvaľuje prevod majetku obcí- zámennú zmluvu, ktorá bude uzatvorená medzi
účastníkmi Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor – Moča
a Obec Moča podľa § 9a ods. 8 písm e. zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a ktorej predmetom bude
zámena pozemkov určených v bode 1. tohto uznesenia.
Odôvodnenie: Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu hodného osobného zreteľa,
ktorým je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve
účastníkov zámennej zmluvy. Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že ide o zámenu
pozemku za pozemok, na ktorom je postavená časť stavby a jej príslušenstva vo vlastníctve
obce. Pre obec zamenený pozemok nie je využiteľným.
HLASOVANIE:
-

za: 6 (Ing. Tibor Bábi, Ing. Zsigmond Fülöp, Andrea Jókai, Róbert Nagy, Mgr.
Kornélia Szalaiová, František Szalay)

-

zdržal sa: 0

-

proti: 0

8. Diskusia


Pani starostka požiadala predsedníčku finančnej komisie aby zvolala schôdzu, na
ktorej sa bude rokovať o rozpočte.



Pani starostka informovala OZ, že bolo potrebné vymeniť pár okien na budovu
obecného úradu. Najdôležitejšie boli ako prvé okná na poschodí. V budúcom roku sa
plánuje vymeniť ďalšie.



Stále sledujeme inzeráty na školský autobus. Do sumy 10 000 EUR by mohol byť
zakúpený.



Bohužiaľ náš obecný rozhlas je v zlom stave, veľa ulíc nepočuje oznamy. Firma
KOVIL vykoná opravu v najbližších týždňoch.



Pani starostka poďakovala poslancom za doručenie balíkov dôchodcom.



Pani poslankyňa Andrea Jókai povedala, že ľudia postrádajú, že na námestí obce pri
obecnom úrade nefunguje wifi.



Pani poslankyňa Andrea Jókai poznamenala, že na Malej ulici je strašne veľa jám
a žiada, aby sa to odstránilo alebo opravilo.



Bolo by veľmi potrebné opraviť aj prístupovú cestu pre ľudí žijúcich pri brehu Dunaja,
lebo je v dezolátnom stave. Rozpočet by bol na to 20 000 €, o tomto informovala pani
starostka poslancov.



Pani starostka poďakovala všetkým aj za pomoc aj za účasť pri celoplošnom testovaní
COVID-19. Uvidíme, či sa bude ešte konať.



Práce v cintoríne boli dokončené. Zadná časť cintorína je už v poriadku, bolo to pekne
upravené.



V tomto roku z dôvodu COVID-19 Mikuláš príde len do materskej a základnej školy.
Slávnosť „Príchod Vianoc“ v roku 2020 sa neuskutoční.

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

Zapisovateľka:

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

Overovatelia:

.................................
Mgr. Kornéia Szalaiová

..................................
František Szalay

Starostka:

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

