Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 31.08. 2015
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Zsolt Štugel

Neprítomní:

Mgr. Adriana Kovács, hlavná kontrolórka

Ďalší prítomní:

Ing. Tar Július, prednosta OcÚ,
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,
Sylvia Pásztor, adm.pracovníčka,

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, zapisovateľka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia( vykoná starostka obce).
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie (vykoná starostka obce).
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ( vykoná
starostka obce)
4. Kontrola plnenia uznesenia č. 25/2015 zo dňa 07.05.2015 a uznesenia č. 28/2015 zo
dňa 30.06.20015 ( predkladá hlavná kontrolórka – písomne)
5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014 ( predkladá hlavná kontrolórka – písomne)
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na území obce Šalov ( predkladá prednosta OcÚ-písomne)
7. Návrh VZN o odmene za odplatné služby a úkony poskytované obcou Šalov
predkladá prednosta OcÚ - písomne
8. Prerokovanie organizačného zabezpečenia obecných slávností v roku 2015
predkladá: starostka obce
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov
11. Diskusia
12.Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní poslanci OcZ
v plnom počte, a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Starostka obce predložila návrh na doplnenie programu rokovania, a to bod č. 9 doplniť:
1. návrh na rozdelenie obvodov v obci Šalov podľa súp. čísiel poslancom OcZ
2. upozornenie na kontrolu dodržiavania VZN č. 4/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty
a verejnom poriadku na území obce Šalov zo strany poslancov OcZ ( § 11 ods. 2 písm. a)
3. informácia starostky obce o vykonaní pasportizácie miestneho cintorína
Poslanci OcZ doplnený program zasadnutia schválili.

Návrh na uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
doplnený program 5. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Szabó
Edita
Juraj
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Eva Molnárová, Edita Bolemantová
a Juraj Homa.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Gabriela Szabó a Zsolt Štugel.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená Magdaléna Juhászová.
Poslanci OcZ členov návrhovej komisie jednomyseľne schválili.
Návrh na uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: Eva Molnárová, Edita Bolemantová a Juraj Homa.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

4. Kontrola plnenia uznesenia č. 25/2015 zo dňa 07.05.2015 a uznesenia č. 28/2015 zo
dňa 30.06.20015 ( predkladá hlavná kontrolórka – písomne)
Hlavná kontrolórka obce predložila správu z vykonanej kontroly pre obecné zastupiteľstvo.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ďalej uviedla, že síce odborne spôsobilá osoba preskúmala škodu ktorá vznikla pri výrube
topoľov, ale na právne úkony je potrebné dať vypracovať znalecký posudok.
Štugel Zs. podotkol, že za celý čas nikto nekontroloval bývalú starostku, kamióny vozili
drevo a neboli kontrolované.
Molnárová E. uviedla, že sú uznesenia zo zasadnutí rokovalo sa o tom.
Homa J. podotkol, že on sám telefonicky upozorňoval na výrub stromov na brehu pod
záhradami, nakoľko sa obával, že budú praskať steny domov. Myslel, že obec pomôže, ale
starostka nebola prítomná na OcZ a nič sa s tým nerobilo. Ďalej uviedol, že nevie ako sa
mohlo stať, že bolo vyrúbané také množstvo stromov.
Čerbová A. uviedla, že odkaz sa odovzdal bývalej starostke a ako to riešila nevieme.
Molnárová E. uviedla, že výrub stromov pod domami nepatril pod obec, ale to robili lesníci.
Mgr. Kassaiová R. upresnila, že to má vo vlastníctve Urbariát a tam nerozhoduje obec.
Upozornila, že podnety a sťažnosti treba podať písomne a potom sa to môže riešiť, aj keď
bývalá starostka už bola viackrát vyzvaná na súčinnosť a nereaguje.

Ing. Tar uviedol, že je potrebné požiadať znalca na vyčíslenie škody a treba to riešiť súdnou
cestou, i keď to budú pre obec ďalšie finančné výdavky. Taktiež je potrebné všetko
vydokladovať.
Mgr. Kovácsová navrhla, aby predtým ako sa to začne riešiť, je potrebné podať návrh na
Okresný súd o vydanie predbežného opatrenia zákazu nakladania s vlastným majetkom pre
bývalú starostku obce, nakoľko sa jedná o verejný záujem a bola spôsobená škoda.
Molnárová E. uviedla, že vlani na jar, alebo v lete sa sťažovali, že pri pekárni nechali
neporiadok, vtedy sa to riešilo na zastupiteľstve a bývalá starostka povedala, že keď všetko
drevo zoberú, tak potom upracú, zoberú odpad a dokončia úpravy.
Mgr. Kassaiová podotkla, že v podmienkach verejnej súťaže bolo aj to, že treba zabezpečiť aj
výsadbu. Skôr sa spravila kúpna zmluva, ako bolo vydané rozhodnutie. Pri výrube stromov
pre p. Zbynovca bola poverená osoba, ktorá mala byť pri každom odvoze stromov, doklady
nie sú hodnoverné.
Následne vyzvala Molnárovú E., aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
Kontrola uznesenia č. 25/2015 zo dňa 07.05.2015
A. prerokovalo
správu HK z vykonanej kontroly „ Kontrola odpredaja drevnej hmoty na pokrajoch poľnej
cesty pre p. Pastiera pod parc č. 4939, a výrub a odpredaj drevín pre p. Zbynovca
na parc. č. 612 v k.ú. Šalov a vo vlastníctve obce, hlavne vyťaženej drevnej hmoty“
B. konštatuje,
že uznesenie Obecného zastupiteľstva v Šalove č. 25/2015 zo dňa 07.05.2015 bolo splnené.
C. schválilo
1. vypracovanie odborného znaleckého posudku s vyčíslením finančnej hodnoty vyrúbaných
drevín v predmetnej veci,
2. podať návrh na Okresný súd v Leviciach na vydanie predbežného opatrenia „zákaz
nakladať s vlastným majetkom pre bývalú starostku obce p. B. Kapšovú,
3. podať podnet na prešetrenie výrubu drevín pre p. Pastiera a p. Zbynovca na Generálnu
prokuratúru v Bratislave na prešetrenie výrubu drevín na parc. č. 4939 a na parc. č. 612
v k. ú Šalov vo vlastníctve obce s podozrením zneužitia právomoci verejného činiteľa bývalej starostky obce B. Kapšovej.
Kontrola uznesenia 28/2015 zo dňa 30.06.2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
A. prerokovalo
plnenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šalove č. 28/2015 zo dňa 30.06.2015,
B. konštatuje,
že uznesenie Obecného zastupiteľstva v Šalove č. 28/2015 zo dňa 30.06.2015 bolo splnené.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014 ( predkladá hlavná kontrolórka –
písomne)
Správu z kontrolnej činnosti HK za rok 2014, ktorá bola na minulom zastupiteľstve odročená
na dnešné predložila Mgr. Kovácsová.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
A. prerokovalo
správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014
B. berie na vedomie
správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x

Celkom
4
1

6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Šalov ( predkladá prednosta OcÚ-písomne)
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území obce Šalov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce,
www stránke obce a bol doručený poslancom OcZ na pripomienkovanie.
Predsedkyňa komisie finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania uviedla,
že uvedený návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí komisie a komisia ho odporúča OcZ
schváliť s pripomienkami a zmenami.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce ho posunula na
schválenie.
Poslanci VZN jednohlasne schválili.
Materiál k bodu č. 6 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce
schvaľuje
VZN č. 6/ 2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na
území obce s pripomienkami - zmenami v zmysle odporúčania komisie KFSMaÚP pri OcZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

7. Návrh VZN o odmene za odplatné služby a úkony poskytované obcou Šalov
predkladá prednosta OcÚ – písomne.
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN o odmene za odplatné služby a úkony
poskytované obcou Šalov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, www stránke obce
a bol doručený poslancom OcZ na pripomienkovanie. Uviedol, že VZN z roku 1997 už bolo
neaktuálne, nakoľko boli zmeny, nové právne úpravy, príjmy sú už príjmami rozpočtu obce.
Molnárová E. uviedla, že uvedený návrh bol prerokovaný na zasadnutí KFSMaÚP pri OcZ
a komisia nemá žiadne pripomienky.
Bolemantová E. navrhla, že v časti cenníku v poplatkoch za vyhlásenie správy v miestnom
rozhlase, aby Slovenská pošta a.s. bola oslobodená od poplatku.
Čerbová A. podotkla, že hlásenia pre Slovenskú poštu boli aj doteraz bez odplaty.
Ing. Tar doporučil, aby sa vo VZN doplnilo oslobodenie pre Slovenskú poštu a.s.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce ho posunula na
schválenie.
Materiál k bodu č. 7 tvorí prílohu tejto zápisnice
Návrh na uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o odmene za odplatné služby
a úkony poskytované obcou Šalov
schvaľuje
VZN č. 7/2015 o odmene za odplatné služby a úkony poskytované obcou Šalov
s pripomienkami a odporúčaním v časti sadzobníka pol. č. 2
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

8. Prerokovanie organizačného zabezpečenia obecných slávností v roku 2015
predkladá: starostka obce
K tomuto bodu rokovania Mgr. Kassaiová uviedla, že v deň konania Obecných slávností t.j.
26.9.2015 niektorí majitelia pivníc nebudú prítomní, a preto bol návrh aj na preloženie
termínu konania Obecných slávností.
Molnárová E. uviedla, že už je 90 % účinkujúcich zarezervovaných a preto netreba meniť
dátum konania slávností.
Mgr. Kassaiová oboznámila poslancov, že zabezpečila hudbu na tanečnú zábavu a to
p. Korčeka, ktorí ma 26.9.2015 voľný termín. Hral by od 19.00 do 01.00 hod., za 200-250 €.
Csemadok Hronovce, za 30 min. si pýtajú 50,00 € a 10,00 € na cestovné, p. Keil
z Pohronského Ruskova predáva grilované syry. Zo stánkom s občerstvením príde predávať
a variť z Nýroviec p. Fekete. Pre deti bude zabezpečené maľovanie na tvár. Je potrebné
zabezpečiť prenosné toalety, ktoré sa musia prenajať.
Ing. Tar uviedol, že urobil taktiež prieskum:
Csemadok Pohronský Ruskov prídu za symbolickú cenu, doprava 20 €
Skupina Country: 40,00€
Kellner – zabávač: 50,00 €
Čudaj Štefan – spieva
Mgr. Kassaiová uviedla, že tento rok nebude sprievod, celá akcia sa uskutoční pod vinicami,
bohoslužba bude vonku na voľnom priestranstve, majitelia pivníc môžu pred svojimi
pivnicami variť, ponúkať a predávať svoje výrobky.

Ďalej ponúkla, že pre pozvaných hostí sa bude variť a podávať jedlo v jej viničnom domčeku,
mäso zabezpečí. Pre vystupujúcich hostí bude zabezpečený stan.
Požiadala poslancov o súčinnosť pri zabezpečovaní Obecných slávností, nakoľko to
nezabezpečuje len Obecný úrad a je potrebné, aby každý prispel aspoň s nápadom.
Čerbová A. podotkla, že je potrebné oznamovacia povinnosť voči SOZE.
Ing. Tar uviedol, že vystupujúci musia mať vybavené povolenie, a zmluvu s obcou, ktorú už
pripravil.
Mgr. Kovács navrhla, aby sa do zmluvy zapracovalo, že daňové vysporiadanie voči štátu si
zabezpečí vystupujúci.
Ing. Tar upozornil, že je potrebné zabezpečiť poriadkovú službu, ktorú by mohol spoločne so
zástupcom starostky dohodnúť a vybrať niekoľko ľudí. Ďalej uviedol, že na základe dohody
so starostku obce zabezpečí pozvánky na Obecné slávnosti.
Homa J. uviedol, že on vie prispieť sponzorsky 50,00 €, ale inak nevie pomôcť.
Molnárová E. prisľúbila, sa spýta v miestnej pekárni pána Straňáka či by sponzorsky
neposkytol chlieb.
Mgr. Kassaiová uviedla, že aj K&L Real Krakovany otvoria svoju pivnicu, budú mať hostí.
Ing.Tar pripomenul, že treba rátať aj so zlým počasím, a v tom prípade treba mať náhradný
plán. Navrhol, aby sa v tom prípade presunuli Obecné slávnosti do kultúrneho domu.
Čerbová A. uviedla, že kultúrny dom nie je v takom technickom stave, aby sa tam dala urobiť
takáto veľká akcia.
Mgr. Kovács navrhla, aby pred Kultúrnym domom bol postavený veľký stan pre občerstvenie
a vnútri by bol len program.
Čerbová A. pripomenula finančnú časť zabezpečenia Obecných slávností. Je potrebné
presunúť financie z bežných výdavkov na reprezentačné výdavky. OcZ musí schváliť výšku
finančných prostriedkov vyčlenených na uvedené slávnosti.
Podľa predbežných kalkulácii výdavkov sa poslanci dohodli, že na Obecné slávnosti
schvaľujú 800,00 €.
Návrh na uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní organizačného zabezpečenia obecných
slávností v roku 2015
A. berie na vedomie
informáciu o prípravách k obecným slávnostiam, ktoré sa majú uskutočniť dňa 26.09.2015
s predbežným programom
B. schvaľuje
vykonať v rámci bežného rozpočtu úpravu rozpočtu obce, a presunúť na obecné slávnosti
finančné prostriedky vo výške 800 €
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

9. Rôzne
1. návrh na rozdelenie obvodov v obci Šalov podľa súp. čísiel poslancom OcZ
Molnárová E. predložila návrh rozdelenia obvodov poslancom OcZ. Každý poslanec dostal
rozpis súp. čísiel rodinných domov, ktoré budú patriť do jeho obvodu.

Doplnil sa obvod Dvor Mária poslancovi Štugelovi a majeru Šándor pre poslankyňu
Bolemantovú. Poslanci OcZ podpisom potvrdili prevzatie rozdelenia obvodov.
Nakoľko poslanci OcZ nemali pripomienky k rozdeleniu obvodov, starostka posunula návrh
na schválenie.
Návrh na rozdelenie obvodov v obci Šalov podľa súpisných čísiel poslancom OcZ tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
A. prerokovalo
návrh rozdelenia obvodov v obci Šalov predložený poslankyňou Evou Molnárovou
B. schvaľuje
rozdelenie obvodov v obci Šalov jednotlivým poslancom nasledovne:
Juraj Homa
č. 1 – 5, 192 – 222
Zsolt Štugel
č. 6 – 21, 59 – 63, 69 – 79, 179 – 190, Dvor Mária
Gabriela Szabó
č. 136 – 177, 64 – 66, 80 – 91
Eva Molnárová
č. 92 – 135
Edita Bolemantová č. 22 – 58, Pivničný rad, Majer Šándor
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

2. upozornenie na kontrolu dodržiavania VZN č. 4/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty
a verejnom poriadku na území obce Šalov zo strany poslancov OcZ ( § 11 ods. 2 písm. a)
Starostka obce upozornila poslancov na VZN č. 4/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty
a verejnom poriadku na území obce Šalov zo strany poslancov OcZ ( § 11 ods. 2 písm. a),
nakoľko boli ústne sťažnosti na túlanie sa zvierat v obci na verejných priestranstvách
a rušenie nočného kľudu.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú a môžu uložiť pokutu:
a) poslanci OcZ, podľa rozdelených obvodov
b) starosta obce
c) osoby poverené starostom obce
Mgr. Kassaiová vyzvala poslancov, aby vo svojom obvode odsledovali porušovanie
uvedeného VZN. Uviedla, že obec v miestnom rozhlase vyzývala občanov obce na
dodržiavanie VZN, ale iné opatrenia obecný úrad nevedel vykonať. Ak aj niekto niečo videl,
alebo sa príde sťažovať, nechce to podpísať do zápisnice.
Vyzvala poslancov na dodržiavanie tohto VZN.
Molnárová E. upozornila na § 8 bod b), kde sa uvádza, že je zakázané požívať alkoholické
nápoje v blízkosti obchodov, pošty, budov úradov samosprávy. Uviedla, že je potrebné
upozorniť majiteľku obchodu na dodržiavanie uvedeného VZN.
Ing. Tar uviedol, že porušovanie VZN treba riešiť individuálne, a to oznámením, alebo
krátkym záznamom, a potom riešiť podľa VZN, alebo iného právneho predpisu. Poslancom
navrhol, že v prípade potreby môžu prísť za ním a pomôže s riešením. Obec môže poveriť
poslanca aby uložil pokutu na mieste alebo v správnom konaní, v prípade susedských sporov
sa tieto riešia súdnou cestou.
Poslanci obdržali fotokópiu uvedeného VZN na preštudovanie.

Návrh na uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
berie na vedomie
VZN č. 4/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty a verejnom poriadku na území obce Šalov zo
strany poslancov OcZ ( § 11 ods.2 písm. a) – kontrolu dodržiavania tohto nariadenia
vykonávajú:
a) poslanci OcZ, podľa rozdelených obvodov
b) starosta obce
c) osoby poverené starostom obce
Kontrola dodržiavania tohto VZN sa vykoná na základe písomného oznámenia /nie
anonymného/ a zistené porušenia riešiť podľa § 11 ods. 3, 4 citovaného VZN.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

3. informácia starostky obce o vykonaní pasportizácie miestneho cintorína
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OcZ o vykonaní pasportizácie miestneho
cintorína Ing. Černým Ľubomírom z Trnavy. Pasportizácia pozostáva z menného zoznamu,
namapovania a fotogalérii hrobov. Vyfaktúrovaná suma činí 370,00 €, pôvodne bola cenová
ponuka na 320,00 €, ale nakoľko sú hroby na cintoríne rozmiestnené tak ako sú, zvýšila sa
cena pasportizácie.
Obec musí vydať VZN o cintorínskom poriadku, treba urobiť nájomné zmluvy s pozostalými
a vyberať poplatok za hroby. Obyvatelia si budú musieť zvyknúť, že musia platiť za hroby.
Obec zabezpečuje kosenie aj vodu, tak je potrebné, aby sa do obecnej pokladne vrátila aspoň
časť výdavkov. Uviedla, že od 11/2015 je potrebné spisovať zmluvy a vyberať poplatok za
hroby.
Návrh na uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
berie na vedomie
informáciu starostky obce o vykonaní pasportizácie miestneho cintorína.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

10. Interpelácie poslancov.
V tomto bode sa neprihlásil nikto o slovo.
11. Diskusia.
Poslanec Štugel sa prihlásil o slovo, aby odôvodnil, prečo sa zdržal hlasovania v bode 5.
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014. Uviedol, že niekde sa stala chyba a zistila sa až
teraz, a kvôli tomu hlasoval tak ako hlasoval, ale nikoho nepodozrieva.
Ing. Tar. uviedol, že má obavy aby to nebolo premlčané.
Homa J. podotkol, že aj viacerí mohli urobiť chybu, nie len bývalá starostka.

Molnárová E. uviedla, že možná sa bývalá starostka dostala do takejto situácie z nevedomosti,
nemalo sa jej tak dôverovať.
Mgr. Kovács pripomenula, že bývalá starostka, nekomunikuje, nereaguje na výzvy.
Nakoľko nebolo viac príspevkov do diskusie, Mgr. Kassaiová uzavrela tento bod rokovania.
12. Záver.
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

Mgr. Kassaiová Renáta
starostka obce

Ing. Tar Július
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Gabriela Szabó
Zsolt Štugel
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

