OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z 9. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
konaného dňa 07.01.2020 v Oľdzi

Tel.: 031 / 569 24 77, e-mail: ou.oldza@stonline.sk, IČO: 00305651

Zápisnica zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 07.01.2020
Dátum a čas zasadnutia:
07.01.2020, začiatok o 18,00 hodine
Miesto zasadnutia:
Oľdza, Obecný úrad
Prítomní:
Starostka obce: Gyurcsiová Ildikó
Poslanci OZ: Komáčková Jarmila
Ing. Mózes Ferenc
Csölle Ladislav
Seregi Vojtech
Hlavný kontrolór obce: Ing. Szabóová Sibyla
Obyvatelia obce: Andel Roman
Benko Martin
Neprítomní:

Mészáros Igor - ospravedlnený

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Možnosť spolupráce s obcou Mórichida v Maďarskej republike ako so sesterskou obcou
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, vyhlásila, že zasadnutie bolo
riadne zvolané, skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní poslanci v počte 4, preto
zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné.
Na úvode zasadnutia sa starostka všetkým prítomným zaželala pevné zdravie a veľa úspechov
do nového roku. Následne privítala zástupcov obce Mórichida z Maďarskej republiky: Attila
László, starostu obce a Ede Sipos, zástupcu starostu obce.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou bola určená starostka obce.
Za overovateľov určila starostka nasledujúcich poslancov:
1. Jarmila Komáčková
Obaja súhlasili.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

2. Vojtech Seregi

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu 8. zasadnutia OZ
Starostka oboznámila prítomných programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Možnosť spolupráce s obcou Mórichida v Maďarskej republike ako so sesterskou
obcou
6. Rôzne
7. Záver

Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 9. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Starostka obce prečítala uznesenia z predošlého zasadnutia a skonštatovala, že všetky
uznesenia podpísala a tak nabrali právoplatnosť. Zároveň vymenovala, ktoré uznesenia ešte
neboli splnené, resp. sú v priebehu plnení, pričom uviedla dôvody a stavy riešenia.

Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za:

proti: 0

zdržal sa: 0
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5. Možnosť spolupráce s obcou Mórichida v Maďarskej republike ako so sesterskou obcou
Starostka obce odovzdala slovo starostovi obce Mórichida v rámci predstavenia obce Mórichida:
Obec sa nachádza na území župy Győr-Moson-Sopron, približne 30 km o mesta Győr. Má rozlohu
168 km2, z čoho je obývaných 90 km2 a 815 obyvateľov katolíckej a evanjelickej viery. Na území
obce sa nachádza katolícky aj evanjelický kostol, zdravotné stredisko, pošta, základná škola, škôlka
a krčma. Prevažuje tu poľnohospodárska podnikateľská činnosť, rastlinnej aj živočíšnej výroby. Na
verejnom námestí sa obyvatelia často stretávajú na menších, väčších stretnutiach, v rámci podujatí
ale aj vo voľnom čase.
Attila László, starosta obe pochádza zo Sedmohradska, v 1988 sa usídlil v obci Mórichida. Starostom
sa stal v roku 2010. V obecnom zastupiteľstve má obec 4 poslancov, z ktorého jeden poslanec – Ede
Sipos – je zástupcom starostu. Cieľom vedenia obce je zachovať miestne zvyky a tradície a zvyšovať
a rozširovať dobré meno obce.
Obec žije bohatý spoločenský život, čoho dôkazom je aj 10 aktívnych občianskych združení
a dobrovoľných spolkov, medzi ktorými nájdeme spevácky zbor, združenie mládeže, klub
dôchodcov, folklórny aj country tanečný súbor, strelecký klub, spolok červeného kríža, rybársky
spolok, starých futbalistov, citaristov a dobrovoľnú civilnú stráž.
Vedenie obce priebežne podporuje činnosť týchto združení a spolkov, a to nielen aktívnou účasťou,
riešením dopravy jednotlivých spolkov na vystúpenia alebo súťaže, ale aj pravidelnými
charitatívnymi akciami, z ktorých výťažok je darovaný vždy niektorému spolku resp. združeniu.
O bohatom spoločenskom živote v obci svedčí aj množstvo podujatí, z ktorých viaceré sa už stali
tradíciou, ako napr. fašiangy, vstavanie mája, športový deň, deň obce, zemiakový festival,
vinobranie alebo adventné týždne, v rámci ktorej každú nedeľu sa predstavuje iná skupina
obyvateľov so svojim vianočným programom. Veľkému úspechu sa teší aj najnovšie podujatie,
ktoré začali pred štyrmi rokmi, a to záprahové preteky. V minulom roku už obec vyrástla
z miestnych pretekov a preklasifikovali toto podujatie na trojdňovú udalosť, na ktorom mali
súťažiacich z rôznych európskych krajín, medzi nimi z Rumunska, Česka aj Slovenska.
Následne nastala diskusia na tému spolupráce obcí v oblasti práv, povinností, resp. záväzkov.
Obce a mestá môžu mať neobmedzené množstvo sesterských obcí z rôznych krajín. Vzťah
sesterskej obce zabezpečuje nové príležitosti pre obe strany a hlavne vytvára kontakt so
zahraničnou krajinou. Samotný vzťah a intenzita spolupráce je na uvážení jednotlivých obcí.
Obvykle predstavitelia sesterských obcí sa navštívia pri väčších udalostiach, napr. deň obce a pod.,
pričom sa môžu predstaviť aj v rámci kultúrneho programu.
Vzťah sesterských obcí neprináša žiadne záväzky ani pre jednu stranu, avšak otvára nové dvere pre
obe strany pre udržiavanie kontaktu so zahraničím, poznanie zahraničnej kultúry ale aj pre možnosť
zapájania sa do menších EU projektov, kde je často podmienkou zahraničný kontakt práve vo forme
zmluvného vzťahu o spolupráci so sesterskou obcou/mestom.
Po ukončení diskusie na pristúpilo k hlasovaniu.

Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
a) schvaľuje podpis oznámenia o zámere spolupráce s obcou Mórichida v Maďarskej
republike.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
b) poveruje starostku obce, aby prílohu o návrhu zámere spolupráce zosúladila s obcou
Mórichida a po prípadných úpravách v mene Obecného zastupiteľstva Obce Oľdza zámer
podpísala, následne požiadala starostu obce Mórichida, aby na znak súhlasu zámer
podpisal.
Hlasovanie:
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za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Rôzne
• Starostka obce informovala prítomných o ďalšom strome (topoľ) na brehu obecného
rybníka, ktorý bol vyvrátený vetrom. Informovala poslancov, že nakoľko topole okolo
rybníka vidí ako nebezpečné pre životy, zdravie a majetky obyvateľov, tie budú
odstránené a nahradené novou výsadbou v rámci projektu Zelené Obce.
• Starostka obce informovala prítomných o termíne nasledujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa
bude konať 21.01.2020.

7. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky body programu,
poďakovala poslancom OZ za aktívnu účasť a tým zasadnutie uzavrela.

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce
Overovatelia:
___________________________
Jarmila Komáčková

___________________________
Vojtech Seregi

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 07.01.2020
k bodu č. 3. Schválenie programu 9. zasadnutia:
Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 9. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 5. Možnosť spolupráce s obcou Mórichida v Maďarskej republike ako so
sesterskou obcou
Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
c) schvaľuje podpis oznámenia o zámere spolupráce s obcou Mórichida v Maďarskej
republike.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
d) poveruje starostku obce, aby prílohu o návrhu zámere spolupráce zosúladila s obcou
Mórichida a po prípadných úpravách v mene Obecného zastupiteľstva Obce Oľdza zámer
podpísala, následne požiadala starostu obce Mórichida, aby na znak súhlasu opatril
zámer svojim podpisom.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
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