Sumár zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva
19.júl.2011
Hlasovanie za návrhovú komisiu: Navrhnutými boli Richard Nagy a Zoltán Varga. Počas
zasadnutia sa dvaja členovia zdržali hlasovania, napriek tomu zasadnutie odobrilo
rozhodnutie.
Hlasovanie za počtovú komisiu: Navrhnutými boli Ing. Štefan Barczi a Ladislav Darázs.
Počas zasadnutia sa dvaja členovia zdržali hlasovania, napriek tomu zasadnutie odobrilo
rozhodnutie.
Hlasovanie za členov, ktorí overia zápisnicu: Navrhnutými boli Zoltán Szabó a Róbert Varga.
Počas zasadnutia sa dvaja členovia zdržali hlasovania, napriek tomu zasadnutie odobrilo
rozhodnutie.
Overovanie rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva: Ing. Gabriel Jurás
prečítal predchádzajúcu zápisnicu a jej rozhodnutia. Ďalej, prečítal komisii o nákupe časti
ulice od Pálinkása. Okrem toho oboznámil členov aj o odvoze použitých pneumatík. Výkup
použitých pneumatík: osobné auto/ 1€, nákladné auto/ 2€. Zasadnutie jednohlasne prijalo
návrhy.
Hlavný kontrolór predniesol výsledky hospodárenia za prvý štvrťrok za rok 2011: Podľa
účtovného (daňového) zákona je všetko podľa predpisov dodržané. Nevyskytli sa žiadne
problémy a nezrovnalosti. Členovia zasadnutia jednohlasne vzali na vedomie hlásenie.
76/OZ/2010 – úprava o rozhodnutí predaja nehnuteľnosti patriacej obci. Zasadnutie
jednohlasne prijalo úpravy.
Prémie za júl 2011 určené pre zástupcu starostu: Zasadnutie odhlasovalo pre zástupcu starostu
prémie vo výške 25,6 %.
Ďalšie (Iné): - 757/2011- žiadosť: Žiadosť Vankó S. Alexander Kovács a Ing. Gabriel Jurás
boli preveriť fakty spájajúce sa so žiadosťou. Alexander Kovács referoval: „ Chodníky sa
preto navrhli aby sa používali. Z celého sídliska si to vyžaduje iba jeden človek, pretože
ostatný sa nevyjadrili. Obyvatelia používali chodníky aj vtedy keď sme tam boli na
previerke.“ Preto zasadnutie nevidí dôvod na ohradenie, nemá to svoj účel. Jednohlasne
zasadnutie odmieta žiadosť.
-

829/2011 – žiadosť: jednorázová výpomoc vo výške 50 € pre ... Zasadnutie jednohlasne
súhlasilo.

Plán detského ihriska budujúceho vo dvore kultúrno – spoločenského centra (Zárda):
V plánoch boli zahrnuté: ihrisko na basketbal plus k tomu bránka na futbal, ochranné siete
(4x12, 4x12, 4x20), lavičky, hojdačky1, šmýkačka, pieskovisko, hojdačky2. Rozpočet

nového ihriska : 5105,80€. Zasadnutie jednohlasne súhlasilo s rozpočtom nového detského
ihriska.
Dohoda vo veci výkupu 200 m2 pozemku: V danej veci sa už konajú vyjednávania s pánom
Pálinkásom , návrh je 13,30€/m2. Zasadnutie jednohlasne podporovalo daný návrh.
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873/2011 – žiadosť: Obyvatelia žijúci v obytných domoch v Širokej ulici žiadali
posadenie spomaľovačov pri vchode na parkovisko. Alexander Kovács sa vyjadril:
„Betónové spomaľovače nevyhovujú z estetického hľadiska, ale odporučuje posadiť
dopravnú značku.
883/2011 – žiadosť. Spoločnosť Šalianskych slepcov požiadalo podporu na dopravu
členov do Štúrova a Dunajskej Stredy na zdravotnú terapiu. Zasadnutie im odsúhlasilo
podporu 30€.
NOVACO: O informačných tabulách zasadených v uzlových bodoch obce zasadnutie
pripraví štúdie.
Hlavný správca podáva informácie o kontrole inventára a dlhov: Oboznámil, že
inventarizácia prebehla podľa zákonov. Spomenul, že aj splácanie dlhov je už v procese.
Dane sa týkajú 27,471 €, smeti: 4,769 €, najväčším dlžníkom obce je jedna spoločnosť
s 11 000€. Zasadnutie sa rozhodlo tak, že uvedomí úrad aby poslali čo najskôr posledné
výzvy, a ak by upovedomení nereagovali na dané výzvy , mali by sa začať implementácia.
Správa starostu: Skonštatoval, že zo všetkých vyžiadaných projektov od vládnych
úradov, boli tri úspešné. Hurá na letný pobyt! 12 000€, Rozprávkový festival : 500€,
Detský tábor: 600€.
EUROBUILDING získal projekt čo sa týka výstavby kompostárne. Subdodávateľom má
byť Bautech s.r.o. Pán Ing. Kelemen bude vedúci stavby.
Obnova exteriéru: So spoločnosťou ELTOS s.r.o. má obec exekučné problémy. Bude
rozviazaná pracovná zmluva s hlavným dodávateľom, tak kvôli tomu sa práce oddialia až
do mája.
Kaplnka: Jej interiér bude obalený suchou omietkou, práce sa začnú už v júli. Štácie
(Zastavenia krížovej cesty) budú reštaurované v rámci spolufinancovania obcou a rímskokatolickou cirkvou.
Základná škola: Do 5 augusta budú vymenené žiarovky, lampy. V súčasnosti bola
dokončená aj obnova podlahy školskej jedálne.
Materská škola: Práce sú v procese. Bude vytvorená nová trieda určená pre 24 detí.
Maďarská trieda bude mať 15 a 16 detí. Neustále sa spolupracuje s riaditeľstvom
materskej školy.
Oprava ciest: Je v procese.
PhDr. Veronika Nováková spomenula, či by sa nedalo zapožičať si mobilné postele od
Mátrai Szeretet Szolgáltat, lebo je čoraz väčšia potreba pre starších a chorých obyvateľov
našej obce. Požiadala pána starostu aby sa poinformoval o možnostiach.

