OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z 7. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
konaného dňa 12.11.2019 v Oľdzi

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

Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 12.11.2019
Dátum a čas zasadnutia:
12.11.2019, začiatok o 18,00 hodine
Miesto zasadnutia:
Oľdza, Obecný úrad
Prítomní:
Starostka obce: Gyurcsiová Ildikó
Poslanci OZ: Komáčková Jarmila
Mészáros Igor
Ing. Mózes Ferenc
Csölle Ladislav
Seregi Vojtech
Hlavný kontrolór obce: Ing. Szabóová Sibyla
Obyvatelia obce:
Neprítomní:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Vyhodnotenie Mesiaca Október – mesiac úcty k starším
Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza
Zabezpečenie zmien a doplnkov ÚPN č. 4/2019
Správa audítora z overenia UZ za rok 2018
Záznam o dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z. z. zákonníka práce
Rozpočtové opatrenie č. II za rok 2019
Deň sv. Mikuláša
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 plnom počte, preto
zasadnutie vyhlásila za uznášania schopné.
Na úvode zasadnutia sa starostka prihovorila k prítomným z príležitosti, že sa blíži výročie
funkčného obdobia vedenia obce. Vyjadrila, že považuje za dôležité, aby sa tak starosta obce
ako aj poslanci si pamätali svoj sľub skladaný na ustanovujúcej schôdze v roku 2018 a snažili
sa prispieť obci a obyvateľom svojimi činmi, aktivitami alebo nápadmi. Tiež dodala, že každý
z predstaviteľov obce by si mal zhrnúť čím za ten rok prispel obci a obyvateľom, a ktoré
stránky by si mal posilniť, aby ich práca bola úspešná aj v budúcnosti.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou bola určená starostka obce.
Za overovateľov určila starostka nasledujúcich poslancov:
1. Jarmila Komáčková
Obaja súhlasili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0

2. Vojtech Seregi

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu 7. zasadnutia OZ
Starostka oboznámila prítomných programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Vyhodnotenie Mesiaca Október – mesiac úcty k starším
Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza
Zabezpečenie zmien a doplnkov ÚPN č. 4/2019
Správa audítora z overenia UZ za rok 2018
Záznam o dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z. z. zákonníka práce
Rozpočtové opatrenie č. II za rok 2019
Deň sv. Mikuláša
Rôzne
Záver

Zúčastnení nemali pripomienky.
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 7. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 5
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, pričom uviedla dôvody a stavy riešenia.
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Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia OZ, zo dňa 19.09.2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Vyhodnotenie Mesiaca Október – mesiac úcty k starším
Starostka obce predniesla správu o vyhodnotení mesiaca október, v rámci mesiaca úcty k starším.
Uviedla, že nakoľko stále sa očakáva rekonštrukcia kultúrneho domu, namiesto obvyklého Večera
s dôchodcami sa tento rok uskutočnil náhradný program.
V rámci mesiaca úcty k starším bol organizovaný celodenný výlet pre seniorov, ktorý s konal
11.10.2019 do Ostrihomskej baziliky, následne s presunom na Jarmok Šimona a Júdy v Štúrove.
Na výlete sa zúčastnil 28 seniorov a 6 ďalších osôb. Seniori mali počas výletu zabezpečený
autobus, vstupné a pitný režim. Účastníci výletu – neseniori prispeli na výlet symbolickou sumou
5,00 € / osobu.
V rámci mesiaca úcty k starším bol ďalej poskytnutý finančný príspevok seniorom v sume 30,00 €
na osobu, vianočný balíček v podobe balíku salóniek a pre jubilantov roku 2019 kytica rezaných
kvetov.
Náklady na mesiac úcty k starším boli:
- výlet v sume:
468,82 €
- sociálne príspevky/balíčky: 2597,70 €
- kvety:
93,50 €
- príspevok neseniorov za výlet: -30,00 €
Celkové náklady na mesiac úcty k starším činili 3 130,02 €, ktoré boli hradené z rozpočtu obce (v
rozpočte na rok 2019 bolo na účel „Večer s dôchodcami“ vyčlenených celkom 3 500,00 €).
Na tému sa spustila diskusia, ktorej záverom bolo pozitívne hodnotenie výletu a záujem
o organizáciu obecného výletu aj v nasledujúcom roku.

Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie správu starostky o mesiaca október – mesiac úcty k starším.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre územie obce Oľdza
Starostka obce uviedla, že návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza bol vyhotovený na
základe prerokovania bodu č. 10 predchádzajúceho, 6. zasadnutia OZ dňa 19.09.2019
a zároveň v zmysle uznesenia OZ č. 69/2019, bod b) zo dňa 19.09.2019. Ďalej uviedla, že
návrh VZN bolo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený na verejné
pripomienkovanie (najmenej na 10 dní) od 23.10.2019 do 08.11.2019. Uviedla, že
počas tohto obdobia bola podaná len jedna pripomienka, a informovala prítomných
s obsahom aj záverom vyhodnotenia tejto pripomienky.
Ďalej starostka oboznámila prítomných, že návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi pripraví na pripomienkovanie a na decembrovom zasadnutí
sa o ňom bude rokovať.
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Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
a) prerokovalo predložený návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
b) sa uznáša podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. na VZN č 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre územie obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
7. Zabezpečenie zmien a doplnkov ÚPN č. 4/2019
Starostka obce informovala prítomných o zistených podrobnostiach o konaní zmeny
a doplnkov územného plánu obce. Ďalej oboznámila prítomných s výsledkom prešetrenia
vydaných stavebných povolení na území obytnej zóny Oľdza – východ.
Následne vysvetlila, že pripraví návrh zmien podľa pripomienok poslancov OZ o plánovaných
zmenách v spolupráci s kompetentnou osobou a každý bod týchto zmien sa bude schvaľovať
OZ.
Tiež vymenovala prijaté tri žiadosti v súvislosti so zmenou územného plánu obce a posunula
vec na diskusiu. Záverom diskusie bolo hlasovanie.

Výrok č. 76 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
zamieta žiadosť spoločnosti DUO QUALITY o zaradenie parcely KN registra „C“ č. 150/10, druh
pozemku orná pôda o výmere 25934 m2 do územného plánu obce Oľdza ako areál pre
priemysel a služby.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Výrok č. 77 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
zamieta žiadosť spoločnosti BOLDOG S.R.O. o zaradenie parciel KN registra „C“ č. 146/11,
druh pozemku orná pôda o výmere 49876 m2, č. 146/140, druh pozemku záhrada o výmere
21799 m2 a č. 146/141, druh pozemku záhrada o výmere 21137 m2 do územného plánu obce
Oľdza ako priemysel a služby.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Výrok č. 78 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
zamieta žiadosť spoločnosti LubMar s.r.o. o zaradenie parcely KN registra „C“ č. 279/10, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 2784 m2 do územného plánu obce Oľdza ako občianska
vybavenosť a bývanie.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Následne sa pristupovalo k hlasovaniu o začatí procesu obstarania zmien a doplnkov
územného plánu obce Oľdza č. 4/2019
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Uznesenie č. 79 /2019
Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní schváleného územného plánu obce Oľdza v súlade s § 30
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel
(stavebný zákon)
a) berie na vedomie
informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Oľdza v súlade s § 30 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný
zákon)
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

b) schvaľuje
začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Oľdza č. 4 tým, že všetky body zmien
a doplnkov bude schvaľovať OZ obce Oľdza.
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

c) poveruje
starostku obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien
a doplnkov ÚPN obce Oľdza č. 4 v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Správa audítora z overenia UZ za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu nezávislého audítora z overenia UZ za rok 2018.
Oboznámila prítomných so zákonnou povinnosťou obce, podľa ktorej má obec povinnosť
overiť účtovnú závierku a ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom nezávislým
audítorom každoročne. Uviedla, že audítorka v správe uvádza, že predložená účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2018. Ďalej
oboznámila prítomných so záverom správy, podľa ktorej nezávislá audítorka skonštatovala,
že obec Oľdza konala v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách.
Pripomienky neboli uplatnené, pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Záznam z kontroly dodržiavania zákona č. 553/2003 Z.z., Zákonníka práce
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka
práce. Cieľom kontroly bolo preveriť postup obce pri aplikovaní zákona č. 318/2018 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme, preveriť dodržiavanie Zákonníka práce pri uzatváraní
dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti a iné zákonné povinnosti obce ako
zamestnávateľa za obdobie 1/2019-9/2019.
Po podrobných informáciách hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so záverom
kontroly, podľa ktorej sa nedostatky v preverovanom období nevyskytli.
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Pripomienky neboli uplatnené, pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie záznam z kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

10. Rozpočtové opatrenie č. II za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s podrobnosťami návrhu rozpočtového
opatrenia č. II za rok 2019. Uviedla, že očakávané bežné príjmy sa zvýšili a naopak, príjmy
z kapitálového rozpočtu sa znížili, nakoľko rekonštrukcia kultúrneho domu sa posúva na
nasledujúci kalendárny rok. Tiež sa zvyšujú bežné výdavky v roku 2019. Po týchto zmenách
sa predpokladá, že hospodárenie obce za rok 2019 končí s prebytkom.
Pripomienky neboli uplatnené, pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. II na zmenu rozpočtu schváleného na rok 2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

11. Deň sv. Mikuláša
Starostka obce navrhla diskusiu na organizačné riešenie dňa Sv. Mikuláša v roku 2019.
Výsledkom diskusie bolo, že Deň Sv. Mikuláša sa bude konať 07.12.2019 v poobedných
hodinách tradičným spôsobom – návštevou Mikuláša v domácnostiach obce. V organizácii sa
zúčastnia poslankyňa a poslanci OZ, pracovníčky obecného úradu, starostka obce a ich
rodinní príslušníci.
Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo obce
schvaľuje organizáciu dňa Sv. Mikuláša na základe pripomienok poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
12. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných o nasledujúcich témach:
- vianočná zbierka – obec má príležitosť zapojiť sa do vianočnej dobročinnej vecnej zbierky
na podporu činnosti občianskeho združenia Pod krídlami anjela so sídlom v Tonkovciach,
počas ktorej majú obyvatelia možnosť prispieť k dobrej veci vecnými darmi ako sú
hračky, domáce potreby, hygienické potreby, elektronika, trvanlivé potraviny a podobné.
Po krátkej diskusii sa dohodlo, že tento zber vyhlási obec na posledný novembrový
týždeň, tj. od 25.11.2019 do 29.11.2019.
- SHV services – kolaudácia elektriky, predaj pozemkov – starostka obce informovala
prítomných, že komunikácia a elektrické prípojky v novej obytnej zóne boli skolaudované.
Dodala, že momentálne obec eviduje 3 podané žiadosti o stavebné povolenie.
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Voľby do Národnej rady SR – starostka obce informovala prítomných, že Predseda vlády
SR vyhlásil voľby do Národnej rady SR na 29.02.2020.
- Generálny pardón – starostka obce informovala prítomných, že v rámci Generálneho
pardónu na nelegálne stavby na území obce bolo do toho dňa ohlásených 73 drobných
stavieb a vyše 10 iných (jednoduchých) stavieb.
13. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky body programu,
poďakovala poslancom OZ za aktívnu účasť a obyvateľom za prejavený záujem a tým
zasadnutie uzatvorila.
-

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce
Overovatelia:
___________________________
Jarmila Komáčková

___________________________
Vojtech Seregi

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 12.11.2019
k bodu č. 3. Schválenie programu 7. zasadnutia:
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 7. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

k bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia OZ, zo dňa 19.09.2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 5. Vyhodnotenie Mesiaca Október – mesiac úcty k starším
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie správu starostky o mesiaca október – mesiac úcty k starším.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 6. Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
a) prerokovalo predložený návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
b) sa uznáša podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. na VZN č 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre územie obce Oľdza.
Hlasovanie:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
k bodu č. 7. Zabezpečenie zmien a doplnkov ÚPN č. 4/2019
Výrok č. 76 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
zamieta žiadosť spoločnosti DUO QUALITY o zaradenie parcely KN registra „C“ č. 150/10, druh
pozemku orná pôda o výmere 25934 m2 do územného plánu obce Oľdza ako areál pre
priemysel a služby.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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Výrok č. 77 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
zamieta žiadosť spoločnosti BOLDOG S.R.O. o zaradenie parciel KN registra „C“ č. 146/11,
druh pozemku orná pôda o výmere 49876 m2, č. 146/140, druh pozemku záhrada o výmere
21799 m2 a č. 146/141, druh pozemku záhrada o výmere 21137 m2 do územného plánu obce
Oľdza ako priemysel a služby.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Výrok č. 78 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
zamieta žiadosť spoločnosti LubMar s.r.o. o zaradenie parcely KN registra „C“ č. 279/10, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 2784 m2 do územného plánu obce Oľdza ako občianska
vybavenosť a bývanie.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 79 /2019
Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní schváleného územného plánu obce Oľdza v súlade s § 30
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel
(stavebný zákon)
a) berie na vedomie
informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Oľdza v súlade s § 30 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný
zákon)
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

b) schvaľuje
začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Oľdza č. 4 tým, že všetky body zmien
a doplnkov bude schvaľovať OZ obce Oľdza.
Hlasovanie: za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

c) poveruje
starostku obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien
a doplnkov ÚPN obce Oľdza č. 4 v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

k bodu č. 8. Správa audítora z overenia UZ za rok 2018
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 9. Záznam o dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z. z. zákonníka práce
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie záznam z kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou obce.
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Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu č. 10. Rozpočtové opatrenie č. II za rok 2019
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. II na zmenu rozpočtu schváleného na rok 2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

k bodu č. 11. Deň Sv. Mikuláša
Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo obce
schvaľuje organizáciu dňa Sv. Mikuláša na základe pripomienok poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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