Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.1.2019 o 18,00 h v zasadacej miestnosti obecného
úradu v Šintave
prítomní: viď prezenčná listina
bod 1)
Zahájenie – určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Bc. Stanislava Režnáková, ktorá privítala
prítomných poslancov a občanov obce. Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých
bodoch programu, nakoľko je prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9. Ospravedlnená poslankyňa Eva Tvarožková.
Predsedajúca navrhla na doplnenie bod programu: Voľba členov komisií
Výsledok hlasovania: Prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, - návrh schválený
Voľba členov komisií doplnená do programu ako bod 6).
Predsedajúca prečítala pozvánku aj s doplneným bodom programu.
Výsledok hlasovania: Prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0, - návrh schválený
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia predsedajúca určila poslancov OZ – Miroslava Jurašiková, Ivan
Miklošík.
bod 2)
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia bola zverejnená a tvorí prílohu zápisnice.
Predsedajúca dala hlasovať za návrh uznesenia č. 23 v znení : Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
bod 3)
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Šintave
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí prílohu zápisnice. Predsedajúca vyzvala
poslancov na predloženie pozmeňovacích návrhov.
Poslanci:
- Hanáková – návrh na zvýšenie odmeny poslanca na 25,- €, predsedu komisie na 15, člena komisie 10,-€.
- Šimulčík – pozmeňovací návrh §4a v znení:
1) Poslanec môže požiadať obec o vyplatenie odmeny poslanca na určitý účel (rozpočet, žiadosti …), podľa jeho
rozhodnutia.
2) Poslanec môže použiť finančné prostriedky na určitý účel iba do výšky finančných prostriedkov aktuálnych v čase
určenia účelu.
3) V prípade, že poslanec požiada o vyplatenie vo forme na určitý účel podľa §4a ods. 1 nepatrí mu vyplatenie
finančných prostriedkov odmeny poslanca podľa §2 na jeho osobný účet. Výšku finančných prostriedkov podľa §2
eviduje obecný úrad a môžu byť použité iba podľa §4a ods. 1.
4) Nepoužité finančné prostriedky poslanca sa prenášajú do ďalšieho kalendárneho roka.
5) Poslanec môže písomne požiadať o spôsobe vyplatenia odmeny poslanca vo forme určenia účelu podľa § 4a ods. 1.
Od uvedenia dňa v žiadosti to platí do konca funkčného obdobia poslanca.
6) Finančné prostriedky podľa bodu 1 musia byť odsúhlasené OZ.
- Kavoň – viacerí s nás sme mali pocit, že je to nesystémové riešenie. Pokiaľ sa vzdá odmeny poslanec v prospech obce,
je trošku zvláštne, že chce obci prikázať kam má peniaze použiť. Ja keď si odmenu zoberiem je na mojom svedomí
koho podporím, beriem to ako zbytočné administratívne zaťažovanie obce. Viem si predstaviť návrh, aby poslanec
požiadal o jednorázové vyplatenie s tým, že požiada obec, aby poslala financie na účet tretej osoby napr. na základe
darovacej zmluvy. Na základe čoho to obec vyplatí, právny moment musí niekto vyriešiť. To by mohla p. kontrolórka
povedať. Na základe čoho obec vyplatí niekomu? Len tak?

- Šimulčík – z odmeny sú odvody, z odmien dá 35% štátu, takto dá poslanec o 35% viac tomu, koho chce podporiť.
Administratívne zaťaženie nebude väčšie - odmeny sa vyplácajú polročne, v čom je rozdiel, že sa polrok pripočíta
k druhému polroku, koľko to je dve minúty? Doplnený bod 6) Fin. prostriedky podľa bodu 1 musia byť schválené
uznesením.
- Matušica – vyjadril sa, že návrh poslanca Šimulčíka sa mu nepáči, aby niekto evidoval finančné prostriedky.
- Kavoň – keď chcem darovať peniaze verejne, nepotrebujem k tomu verejný potlesk.
- Jurašiková – vedel by tu niekto povedať o čo to bude viacej práce? Niekto z OU alebo niekto iný? Ja nepracujem
s účtovníctvom, ani s financiami, neviem. Rozpočet sa predsa schvaľuje, nevyčerpané financie, keď budú nevyplatené
odmeny poslanca, ktorý sa vzdal, sa presunú do ďalšieho obdobia. Neviem prečo by to malo byť komplikované?
- Endelová – odstrániť z dokumentu § 2 ods. 1 b) a odstrániť z § 2 ods. 1 písm. a) druhú vetu „po prekročení 3 hodín
mu za každú hodinu patrí odmena 5 eur“.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie jednotlivo za návrhy:
Predsedajúca dala hlasovať za návrh uznesenia č. 24 v znení : Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje návrh
poslankyne Hanákovej na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva a ďalších osôb podieľajúcich sa na prípravách a realizácii obecných podujatí a reprezentácií obce.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
Predsedajúca dala hlasovať za návrh uznesenia č. 25 v znení : Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje návrh
poslanca Šimulčíka na doplnenie Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva a ďalších osôb podieľajúcich sa na prípravách a realizácii obecných podujatí a reprezentácií obce.
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík,
za 5 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Šimulčík), proti 2 (Kavoň, Matušica) zdržal sa 1 (Miklošík) – návrh
prijatý
Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva a ďalších osôb podieľajúcich sa
na prípravách a realizácii obecných podujatí a reprezentácií obce s doplnenými návrhmi tvoria prílohu tejto zápisnice.
bod 4)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí prílohu zápisnice.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:
- Šimulčík – návrh na vykonanie kontroly mimo tohto plánu, navrhuje uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v
Šintave poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly, koľko finančných prostriedkov bolo použitých na
platenie telefónu starostu obce (0908 765 393 ) v rozpore s uznesením č. 2/OZ-2007 za obdobie 2011 – 2018.
Na základe info zákona som si vyžiadal informácie z obecného úradu za obdobie troch rokov. Niečo mi tam nesedí, ale
to až po vykonaní kontroly.
- Matušica – dohodli sme sa, že urobíme čiaru a nevraciame sa do predchádzajúcich rokov, povedz mi, načo sa dá táto
informácia využiť.
- Šimulčík – s kým si sa dohodol? Ja som sa nedohodol, so mnou určite nie. Keď chceme kryť niektoré veci, tak ich
kryme! Čo nám spraví, že tam bude kontrola? Keď je všetko v poriadku, tak sa nebojme kontroly.
- Kavoň – súhlasím, bývalý starosta konal v mene obce ako štatutár. Či minul 30 eur alebo 50 eur v tejto chvíli
nezmeníme, neviem či je to vymožiteľné.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 26 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 a poveruje hlavnú kontrolórku obce
vykonaním kontrol podľa plánu práce.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
Hlasovanie za návrh poslanca Šimulčíka, uznesenie č. 27 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave poveruje hlavnú
kontrolórku obce vykonaním kontroly, koľko finančných prostriedkov bolo použitých na platenie telefónu starostu
obce (0908 765 393) v rozpore s uznesením č. 2/OZ-2007 za obdobie 2011 – 2018.
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík,
za 4 (Endelová, Hanáková, Jurašiková, Šimulčík), proti 3 (Kavoň, Matušica, Miklošík) zdržal sa 1 (Csemezová) – návrh
nebol schválený
bod 5)

Zmena VZN č. 16/2018
Návrh poslanca Šimulčíka, vyvesený na úradnej tabuli, tvorí prílohu zápisnice.
Predkladateľ návrhu ako dôvod zmien v návrhu uviedol, že ide o sprehľadnenie financií, na MŠ, školský klub a výdajňu
vynakladáme vyše 200 000 eur. Je to niečo podobné, ako keď dostávame poslanci správu o čerpaní rozpočtu obce, nič
viac. Na porade sme sa ešte dohodli, že v bode 5 sa doplní: Rozpočtové opatrenie .... schvaľuje: do výšky 1000 eur
riaditeľ, do 5000 eur starosta obce, nad 5000 eur OZ, ktoré bude informované o zmene rozpočtu na najbližšom
zasadnutí OZ.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 28 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje doplnenie
a nové znenie odstavcov vo Všeobecne záväznom nariadení č. 16/2018.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
bod 6)
Voľba členov komisií
Predsedajúca oboznámila prítomných s návrhom na voľbu členov jednotlivých komisií. Doporučila voliť finančnú
komisiu jednotlivo za členov a ostatné komisie v celku.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 29 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave volí členov komisií:
- komisia životného prostredia, výstavby a poľnohospodárstva:
Ing. Ján Koričanský, Ing. Mário Macho, Roman Matušica, Viera Krištofová
- komisia vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, športu a mládeže:
Roman Matušica, Peter Šona, Ing. Igor Javor, Tomáš Markusek, Martin Polák, Mgr. Eva Hradská
- komisia práce, soc. vecí, zdravotníctva a rodiny:
Mária Lanczová, Ing. Lenka Hanáková, Mgr. Miroslava Jurašiková
- komisia verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku:
JUDr. Jozef Pavlovič, Marek Javor, Mgr. Denisa Holbíková
- komisia športu:
Daniel Holbík, Karol Schmidt, Ing. Michal Lipovský
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
V rámci ďalšej rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:
- Šimulčík – osobne proti navrhnutým členom do finančnej komisie nemám žiadnu výhradu. Dohodli sme sa, že
budeme tam poslanci, to je 9 ľudí + starostka + kontrolórka + ekonómka, to je 12 ľudí. Ešte keď tam budú dvaja, traja,
tak tam bude 14 – 15 ľudí. Osobne si neviem predstaviť diskusiu v takomto širokom kruhu a preto navrhujem, aby sme
navrhli uznesenie, že dokiaľ nebude predseda, budeme tam len poslanci. Keď toto neprejde, potom hlasujme za
nových členov.
- Kavoň – treba si uvedomiť, že komisia je poradný orgán, nemôžu byť členovia len poslanci. Som veľmi rád, že sú v nej
odborníci, ktorí v danej oblasti pracujú, budú pozerať na vec inak, nevidím v tom problém, je to potrebné, aby sme
robili fundované rozhodnutia, prečo sa bojíme odbornej diskusie.
- Hanáková – súhlasím s poslancom Kavoňom, ale nezabúdajme na prvú pracovnú poradu, na ktorej sme sa dohodli
a prijali kompromisné riešenie fungovania finančnej komisie. Ocitli sme sa tam preto, lebo nebol nikto, kto by sa ujal
predsedníctva tejto komisie. Ja som už v štyroch zložkách, naozaj by som privítala, keby to predsedníctvo niekto zobral
a naozaj by sa tam mohli prizvať odborníci tak ako ste povedal. Momentálne sa mi zdá bezpredmetné riešiť túto
komisiu. Prebehlo výberové konanie na škole, o mesiac môže byť situácia iná. Je tam nádej, že by tá komisia mohla
o mesiac fungovať s predsedom, s poslancami, ktorí by tam chceli byť aj s členmi. Boli by poradným orgánom pre
starostku aj poslancov.
- Kavoň – ja som bol vyzvaný starostkou, aby som bol predseda finančnej komisie, odmietol som z dôvodu časovej
zaneprázdnenosti, navrhol som Jána Šimulčíka, predpokladal som, že sa tomu chce venovať, lebo celé predchádzajúce
4 roky rozprával o ekonomických témach, o rok keď si upravím svoje aktivity si to predsedníctvo zoberiem. Keď budem
mať čas podotýkam.
-Šimulčík – je to poradný orgán, ktorý musí byť lebo je to v štatúte obce, preto tú komisiu máme. Ja som na porade

navrhol, aby si to zobral na rok, lebo sa chcem tento rok venovať zmenám VZN, potom to zoberiem a môžeme sa
striedať.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 30 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje
zloženie finančnej komisii len z poslancov OZ.
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík,
za 4 (Csemezová, Hanáková, Jurašiková, Šimulčík), proti 3 (Kavoň, Matušica, Miklošík) zdržal sa 1 (Endelová) – návrh
nebol schválený
Hlasovanie za uznesenie č. 31 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave volí Mgr. Jozefa Valacha za člena komisie
finančnej a pre správu majetku obce
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík,
za 5 (Šimulčík, Kavoň, Matušica, Miklošík, Endelová), proti 0, zdržal sa 3 (Jurašiková, Hanáková, Csemezová) – návrh bol
schválený
Hlasovanie za uznesenie č. 32 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave volí Ing. Petra Šuláka za člena komisie
finančnej a pre správu majetku obce
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík,
za 6 (Csemezová, Endelová, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík), proti 0, zdržal sa 2 (Hanáková, Jurašiková) – návrh bol
schválený
bod 7)
Informácie starostky (ústne)
Predsedajúca informovala prítomných čo sa jej podarilo vyriešiť na uplynulé obdobie:
- prebehlo výberové konanie na riaditeľa, za novú riaditeľku bola zvolená Mgr. Endelová, týmto jej blahoželám a mám
30 dní, aby som ju do tejto funkcie vymenovala.
- zazmluvnený bezpečnostný technik, p. Mičani
- zazmluvnený na CO p. Bábik
- GDPR – 31.1. prinesú kompletne spracovanú dokumentáciu. Doteraz nebolo nič v tomto smere spravené.
- kontrola detských ihrísk – nedostatky z minulého r. 2018 neboli odstránené, aj na multifunkčnom ihrisku nedostatky
z minulého roka neodstránené, keď bude lepšie počasie budeme ich odstraňovať.
- miestna komunikácia pred školou, úplné uzatvorenie, rokovanie s riaditeľom polície p. Bičanom
- kruhový objazd križovatka smerom na Vinohradskú,
- Vodovod Nitrianska – ďakujem pánom Machovi a Endelovi, že odfotili všetky vodomery, občania, ktorí chcú zaplatiť
tak môžu, p. Čajka z vodární prisľúbil, že si celý spis preštuduje a bude s nami jednať.
- budova bývalej šk. družiny problém s porozbíjanými oknami, uvoľnený prívod plynu, nie je to oplotené, treba to
natrieť na žlto
- vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality na rok 2019, jedná sa o rozšírenie kamerového systému, máme ich asi 10, do 5.3. poslať firme mailom návrh
ďalších 10. Očakávam aj návrhy občanov, kde by bolo vhodné kamery umiestniť.
- upozornenie prokurátora na porušenie §47 ods. 3 správneho poriadku, kde odôvodnenie obcou vypracovaného
rozhodnutia, ktorým rozhodla o zastavení konania, nezodpovedá zákonným požiadavkám náležitého odôvodnenia
rozhodnutia v zmysle označeného ustanovenia,
- osočovanie a nadávanie bývalého starostu p. Holičku na moju osobu,
bod 8)
Rôzne došlé žiadosti:
Predsedajúca oboznámila prítomných s došlými žiadosťami:
- Žiadosť Veslárskeho klubu TJ Šintava o vyčlenenie fin. prostriedkov na rekonštrukciu obecného majetku. Predsedajúca
doporučila žiadosť zobrať na vedomie, s tým že sa urobí kontrola v tomto klube a potom sa rozhodnúť, čo všetko treba
opraviť, čo treba opraviť a či investovať do budovy, budova potrebuje rekonštrukciu a spomínaný majetok – „hangár“

nie je obecný.
V rámci rozpravy vystúpil poslanec Kavoň - súhlasím s vami, počkáme nech dá informácie p. Lipovský.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 33 Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie žiadosť
Veslárskeho klubu TJ Šintava o vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu obecného majetku.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
-Žiadosť Futbalového klubu TJ Šintava o schválenie rekonštrukcie futbalového športového areálu – strechy tribúny,
lavičiek a striedačiek. Predsedajúca informovala prítomných, že v tomto kroku sa jedná len o tribúnu. Žiadosť sa týka
len strechy, sú predložené tri ponuky, na porade sme sa dohodli, že sa im odsúhlasia prostriedky v sume 5400,- € že
budú použité z rezervného fondu ako havarijná situácia.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 34 Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje žiadosť
Futbalového klubu TJ Šintava o vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu obecného majetku z
rezervného fondu vo výške 5400,- €.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
-Žiadosť Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šintava č. 160 o predĺženie platnosti dodatku č. 6.
Predsedajúca doporučila žiadosť zobrať na vedomie z dôvodu, že je tam zámer z Trnavského samosprávneho kraja, že
by sa spojili dve budovy a táto spojovacia budova by zostala v obecnom majetku.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 35 Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie Žiadosť
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šintava č. 160 o predĺženie platnosti dodatku č. 6 k Nájomnej
zmluve č. 10/2008.
Výsledok hlasovania: prítomných 8, za: 8, zdržal sa: 0, proti:0, návrh bol schválený
-Žiadosť Marty Zuberecovej, Šintava 239 o odkúpenie pozemku pod rodinným domom. Predsedajúca informovala
prítomných, že žiadateľka predložila geometrický plán a jedná sa o výmeru 8m2 pod jej rodinným domom a
doporučuje tento pozemok odpredať a uplatniť výnimočný postup prevodu obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 36 Obecné zastupiteľstvo v Šintave a) berie na vedomie žiadosť
Marty Zuberecovej, Šintava č. 239 o odkúpenie pozemku pod rodinným domom parc.č. 517/158 o výmere 8 m2, b)
konštatuje že sa jedná o prípad pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože
ide o pozemok, ktorý je dlhodobo využívaný žiadateľom. V zmysle UP obce nie je určený na rozvojové aktivity
a výstavbu obce, c) schvaľuje v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa – časti parcely č. 517/115 – zastavaná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k.u. Šintava, na LV č. 1, novovytvorená parcela č.
517/158 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 31/2018 zo dňa 2.8.2018,
žiadateľovi: Marte Zuberecovej, Šintava č. 239.
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík),
za 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík), zdržal sa 0, proti 0, návrh bol
schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
-Žiadosť Ľubomíra a Lenky Červenkových, Šintava č. 278 a Jozefa Červenku, Sereď, Nám. Slobody č. 28/3 o odkúpenie
obecného pozemku. Predsedajúca informovala prítomných, že poslanci Jurašíková a Matušica si boli pozrieť situáciu a
predsedkyňa stavebnej komisie Jurašiková doporučuje schváliť predaj podľa predloženého geometrického plánu. V
rámci rozpravy vystúpil poslanec Šimulčík - predávame 2 pozemky, jeden je pod domom a druhý je predzáhradka, žiada
o hlasovanie jednotlivo.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie jednotlivo podľa parc.č. za uznesenie č. 37 Obecné zastupiteľstvo v Šintave a)
berie na vedomie žiadosť Ľubomíra a Lenky Červenkových, Šintava č.278, Jozefa Červenku, Sereď, Nám. Slobody
28/3 o odkúpenie obecného pozemku. b) konštatuje že sa jedná o prípad pri ktorom sa uplatní výnimočný postup
prevodu obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo využívaný žiadateľom. V zmysle UP obce
nie je určený na rozvojové aktivity a výstavbu obce. c) schvaľuje v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa –

– novovytvorená parcela č. 517/160 o výmere 5 m2, odčlenená z parc.č. 517/117, druh pozemku zastavaná plocha,

evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ katastrálne
územie Šintava, na LV č. 1, odčlenená geometrickým plánom č. 3-8/2018 zo dňa 7.8.2018 za cenu 10,-€ žiadateľom:
Ľubomír a Lenka Červenková, rod. Pavlovičová, bytom Šintava 278 v podieli 10/12 a Jozef Červenka, Sereď, Nám.
Slobody 28/3 v podieli 2/12.
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík),
za 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík), zdržal sa 0, proti 0, návrh bol
schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
- novovytvorená parcela č. 517/159 o výmere 38 m2, odčlenená z parc.č. 517/117, druh pozemku zastavaná plocha,
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,
katastrálne územie Šintava, na LV č. 1, odčlenená geometrickým plánom č. 3-8/2018 zo dňa 7.8.2018 za cenu 10,-€
žiadateľom: Ľubomír a Lenka Červenková, rod. Pavlovičová, bytom Šintava 278.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností uhradia
kupujúci.
Výsledok hlasovania: prítomných 8 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík, Šimulčík),
za 7 (Csemezová, Endelová, Hanáková, Jurašiková, Kavoň, Matušica, Miklošík), zdržal sa 1 (Šimulčík), proti 0, návrh bol
schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
bod 9)
Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie vystúpili nasledovní poslanci:
- Matušica - pripomienkoval elektriku v telocvični, stále vypadáva, treba tento problém vyriešiť, ďalej upozornil na
poškodené vozidlo, ktoré dlhšiu dobu stojí na ul. Kúpeľná, teba zistiť majiteľa, aby vrak odstránil,
Starostka odpovedala, že vie o situácii, údajne je poškodený kábel v zemi a oprava prebehne v jarnom období. Má
informáciu od p. F. Holičku, že je tam aj veľký odber elektriny z počítačovej miestnosti školy.
- Hanáková – spýtala sa čo je nové ohľadne čestného názvu školy, ďalej pripomienkovala miestne komunikácie - „vršky“
sa šmýkali aj keď ostatné cesty boli odhrnuté, treba viac posýpať tieto miesta,
Starostka odpovedala, že sme nedostali odpoveď z ministerstva kto podal návrh na odňatie názvu školy, o posyp
miestnych komunikácií sa stará p. Miklošík, ktorý nám toto zabezpečuje v rámci svojich možností. Ospravedlnila sa za
nedostatky, poďakovala občanom, ktorí nečakajú a odpratávajú sneh aj sami.
- Endelová – pozvala občanom na divadelné predstavenie do Nitry, dňa 20.2.2019, cena21,- €,
- Kavoň – žiada pre všetkých poslancov o sprístupnenie dokumentov ohľadne sporu vodovodu Nitrianska, aby poznali
východiskový stav a vedeli zaujať stanovisko, takisto rozhodnutia súdov ohľadne sporu Lodenica, ďalej sporu ohľadne
výstavby bytovky. Všetky dostupné materiály sprístupniť, aby sme vedeli zaujať stanovisko, a postupne všetko uchopili
a vyriešili. Bol by som rád keby sa poveril priamo p. Horáček, aby mohol rozprávať s administrátorom, aby bola
administrátorom obec a mohol byť zverejnený na našej stránke obce záznam zo zastupiteľstva, aby mala obec účet na
gmaili. Prosí všetkých o vzájomnú toleranciu, o otvorenú diskusiu a rešpekt aj napriek tomu, že máme rozdielne
názory.
- Starostka – spis vodovod je u mňa, ohľadne vodovodu, nakoľko je veľmi obsiahly je možnosť si ho kedykoľvek prísť
pozrieť. Na stretnutí, ktoré sa konalo už v minulosti bolo navrhnuté, že sa urobí kompromis, niečo zaplatí obec, niečo
vodárenská spoločnosť a niečo občania. Takto si to predstavujem ja, ale možno sú to len moje vzdušné zámky.
Momentálne mám prisľúbené stretnutie s p. Čajkom, investičným riaditeľom ZsVAK, termín spresní po preštudovaní
spisu. Ohľadne sporu Lodenica - obec to bude musieť zaplatiť z obecných peňazí, za seba sľubujem, že urobím všetko
preto, aby sa tie peniaze vrátili do obce. Pripravíme čo nás čaká, aby sme vedeli, čo nás čaká finančne, aby sme vedeli
koľko peňazí budeme potrebovať, keď vybuchnú tie veci. Ďalej predstavila p. Horáčka – kameramana, on ako jediný
poslal cenovú ponuku, prišiel si to vyskúšať, nemáme zatiaľ s ním uzatvorenú zmluvu.
- Šimulčík – spýtal sa, či už bolo nejaké stretnutie s občanmi a vodármi k téme vodovodu Nitrianska
- Starostka – občania začali chodiť na úrad, že chcú za vodu platiť. Spoločné stretnutie teraz ešte nebolo, bolo
v minulosti. Poďakovala za odfotené vodomery p. Endelovi a p. Machovi. Oslovila p. Tomčányiho – primátora Serede,
od ktorého dostala kontakt na p. Čajku.

- Šimulčík – spýtal, za čo obec dostala pokutu
- Kontrolórka – dostali sme pokutu, že sme predávali vodu, my nie sme dodávatelia vody.
- Jurašíková – diskusný príspevok ohľadne vodovodu na Nitiranskej. Obec dostala pokutu za to, že začala fakturovať
stratu, nie za to, že fakturovala spotrebu vody. Rozhodnutie o pokute bolo najvyšším kontrolným úradom zrušené, lebo
obchodná inšpekcia Trnava nesprávne pomenovala porušenie zákona.
Na všetky interpelačné dotazy odpovedala starostka obce.
bod 10)
Diskusia
V rámci diskusie vystúpili nasledovní občania:
- Viera Krištofová – ďakuje poslancom za zvolenie do komisie, informovala sa, či bude mať každý poslanec svoj obvod,
poslanci už majú zverejnené emailové adresy na webovom sídle, pripomienkovala plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja – chodníky a kanalizácia, investičné veci. Treba urobiť inventúru čo nás ešte čaká. Zamestnanci obce sú
tajomníci komisií podľa štatútu, nie sú určení.
Starostka – do budúceho zastupiteľstva podelíme ulice poslancom, peniaze na rozšírenie kanalizácie nie sú,
zazmluvnený je p. Dúbravec, na 1 rok, môže vypúšťať do našej čističky. Účtuje 7 km v celej obci, za hodinu 35 eur.
Občania nahlasujú na obci, obec mu pošle mail s t. č. Dotyčný pán sa spojí s občanmi. Občan podpíše stazku, prinesie
faktúru na obec. Uvidíme a rozhodneme sa, čo ďalej ale takto by to mohlo fungovať.
- Peter Šona – ul. Priečna a Sereďská – prečistiť kanalizáciu, odpovedala starostka, že 2 týždne dozadu sa prečisťovalo.
- Helena Miklošíková – veľmi ma potešilo že sa uvažuje o kruhovom objazde, myslím si že také rýchlejšie riešenie by
mohlo byť, keby sa osadila z Vinohradskej ulici dopravná značka - STOP.
- Miloš Majko – pýtal sa hlavnej kontrolórky a poslancov Matušicu a Kavoňa či poznajú znenie uznesenia, ktoré
spomínal poslanec Šimulčík. Žiada obecný úrad na základe info zákona aby mu zaslal všetky informácie za pôsobenia p.
Holičku starostu obce, ohľadom výšky faktúr za služobný telefón, text predmetného uznesenia a všetky uznesenia,
ktoré sa mohli týkať prideleného služobného telefónu. Odpoveď žiada v zákonnej lehote. Ďalej upozornil, že keď
uvažujete o kruhovom objazde, doporučujem komisii, aby sa išli pozrieť niekde kde kruhový majú, napr. do Hlohovca,
Partizánskeho.
- Zita Csemezová – v Hlohovci kruhový objazd veľmi spomaľuje, starostka to musí prerokovať s kompetentnými.
- Jaroslav Javor – upozornil na problém novej strechy na škole, je tam 500 holubov, poškodzujú strechu, či sa s tým
bude niečo robiť, tak isto v areáli školy sú popadané holuby.
- Starostka – strecha je problém, strechu opravila firma, písali sme už p. Kerešimu, na obci je len zmluva z r. 2011 a
rozpočet z r. 2011, to je všetko, čo ohľadom strechy máme. Žiadame od tejto firmy nejakú dokumentáciu ohľadom tej
rekonštrukcie, stavebný denník, preberací protokol od zhotoviteľa, keby prišla kontrola. Chodia sem traja chlapi, ktorí
robili bleskozvod, že im p. Kereši nezaplatil a majú si to pýtať od obce. Strecha bude určite na dlhšie.
- Zuzana Endelová – bude to jedna z prvých vecí, čomu sa chcem venovať. Vedel by mi niekto poradiť čo s tým urobiť.
Vie niekto poradiť nejaký humánny spôsob ako sa zbaviť holubov.
- Marek Endel – upozornil na platnú zmluvu medzi DSS a obcou, na margo výpočtu ceny nájmu s DSS treba rátať s
Infláciou, na rok 2018 bola inflácia 2,3 %, treba prepočítať cenu nájmu.
- Štefan Koričanský – pripomienkoval na ul. Vinohradská, keď vypusti fekál do šachty pri Priemstave, zápach cítiť celý
deň v domoch dookola, treba to doriešiť. Treba doriešiť prechod na Nitrianskej, obrubník je veľmi vysoký, nedá sa
chodiť s kočíkom.
- Branislav Belička – informoval sa na fekál, zisťoval či uznesenie existuje, že koľko majú platiť občania, ktorí sa nemôžu
napojiť na kanalizáciu.
- Práznovská – ohľadne kanalizácie, aj ona patrí medzi znevýhodnených občanov. VZN muselo byť, keď sa robila
kanalizácia, ako sa to bude riešiť do budúcna, aby sme vedeli na čom sme, potrebujeme istotu, že budeme na takej
úrovni, ako iní občania,
Hanáková – vyzvala občanov, aby dali návrhy ako to riešiť .
Jurčaga – ja pokiaľ si pamätám, že sme prejednávali túto záležitosť na návrh toho že niektorí občania nie sú napojení
s tým že bude zľavnená cena. Kanalizácia sa robila ako spádová kanalizácia a v tom čase sa zistilo, že nie celá obec sa dá
tak urobiť, lebo nevychádzali spády. Tam sa uvažovalo s tým, že sa urobí tlaková kanalizácia, avšak k realizácii neprišlo.
Cena 26,- € (za 8 kub 16,- €) cca 2€ za kubík.
Starostka – uznesenie neexistuje

Belička – zľava sa uplatňovala, vôľa obce bola.
Kavoň – rozumiem tomu problému, viacerí ľudia sa cítia znevýhodnení vo viacerých oblastiach, budeme hľadať
riešenie, či budú všetci uspokojení, to vám zaručiť neviem.
Belička – vy máte povinnosť podľa zákona umožniť každému občanovi, aby používal kanalizáciu, zaujímal sa o vodovod
na nitrianskej ulici.
Hanáková – budeme hľadať riešenie, zasadnú komisie, prídu s návrhmi.
Na všetky diskusné príspevky odpovedala starostka obce.
bod 11)
Záver

Záverom predsedajúca poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Bc. Slávka Dobišová

Bc. Stanislava R e ž n á k o v á , starostka obce

