OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z 8. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
konaného dňa 12.12.2019 v Oľdzi

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

Zápisnica zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 12.12.2019
Dátum a čas zasadnutia:
12.12.2019, 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:
Neprítomní:

Mészáros Igor - ospravedlnený

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Vyhodnotenie dňa Sv. Mikuláša
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kalendár podujatí na rok 2020
Plánované výzvy a projekty na rok 2020
Úprava odmien poslancov 2020
Rozpočet obce Oľdza na roky 2020-2022
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 prihovorila k prítomným z príležitosti, prvého výročia
funkčného obdobia nového vedenia obce. Dodala, že funkciu napriek ťažkým začiatkom
vedenie zvládlo pozitívne, a že vo všetkých začatých veciach vidí pozitívny postup, ďalej že
celoročná snaha vedenia obce sa prejaví v krátkej budúcnosti aj v každodennom živote obce.
Dodala, že si veľmi váži aktívny prístup poslancom a pozitívne hodnotí, že aj keď rozhodnutie
OZ nie je vždy jednoznačné, vždy je schopné kompromisu a nájde prijateľné riešenie. Dodala,
že s takýmto zodpovedným prístupom vedenie postupne vytvorí bohaté možnosti a pevný
základ na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov našej obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou bola určená starostka obce.
Za overovateľov určila starostka nasledujúcich poslancov:
1. Ferenc Mózes
Obaja súhlasili.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0

2. Ladislav Csölle

zdržal sa: 0

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Vyhodnotenie dňa Sv. Mikuláša
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kalendár podujatí na rok 2020
Plánované výzvy a projekty na rok 2020
Úprava odmien poslancov 2020
Rozpočet obce Oľdza na roky 2020-2022
Rôzne
Záver

J. Komáčková – navrhla rozšírenie programu o ďalší bod nasledovne:
„Ako 10. bod zasadnutia navrhujem úpravu platu starostu.“
Prítomní poslanci s návrhom poslankyne Komáčkovej súhlasili. Program zasadnutia bol
upravený nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Vyhodnotenie dňa Sv. Mikuláša
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Kalendár podujatí na rok 2020
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Plánované výzvy a projekty na rok 2020
Úprava odmien poslancov 2020
Rozhodovanie o úprave platu starostu
Rozpočet obce Oľdza na roky 2020-2022
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 8. zasadnutia OZ tak, ako bol upravený podľa pripomienok poslankyne
OZ.
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, pričom uviedla dôvody a stavy riešenia.
Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia OZ, zo dňa 19.09.2019 a 7. zasadnutia OZ
zo dňa 12.11.2019.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Vyhodnotenie dňa Sv. Mikuláša
Starostka obce predniesla správu o vyhodnotení dňa Sv. Mikuláša.
Oslava dňa Sv. Mikuláša sa konala 7. 12 2019, v rámci ktorej Mikuláš so svojimi pomocníkmi
navštívil deti obce v ich domovoch. Obec Oľdza eviduje 104 detí vo veku od 0 do nedovŕšených 15
rokov. V rámci pochodu Mikuláša prevzalo 77 detí balíčky. Ostatné balíčky budú odovzdané
priebežne na obecnom úrade.
Na pochode sa aktívne zúčastnili:
Vojtech Seregi, Eva Csókaová, Ladislav Csölle, Adam Gyurcsi, Igor Mészáros.
Organizačne a zákulisne sa ďalej aktívne zapojili:
Jarmila Komáčková, Alžbeta Johancsíková, Eva Vidraová a Magdaléna Seregi.
V balíčkoch od Mikuláša sa nachádzalo 13 druhov sladkostí a arašidy. Účastníci pochodu navyše
rozdávali deťom salónky.
Náklady na oslavu dňa Sv. Mikuláša:
- dobroty od Mikuláša:
501,10 €
- Mikulášske vrecúška:
8,00 €
Celkové náklady na oslavu dňa Mikuláša teda činili 509,10 € (4,89€/dieťa), ktoré boli hradené
z rozpočtu obce (v rozpočte na rok 2019 bolo na účel „Mikuláš“ vyčlenených celkom 1 000,00 €).
Pripomienky neboli uplatnené.
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Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie správu starostky o dni Sv. Mikuláša.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce predviedla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Oľdza na I. polrok 2020. V nej uviedla oblasti, ktorým sa bude venovať v prvom polroku
nového roka a to:
- kontrola plnenia úloh samosprávy (na obecnom úrade)
- kontrola finančného plnenia rozpočtu obce Oľdza za rok 2019
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2021-2022
- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2019
- príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
- ostatná činnosť hlavnej kontrolórky

K návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neboli uplatnené žiadne
pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu
Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Oľdza na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Kalendár podujatí na rok 2020
Starostka obce informovala prítomných o novinke v organizácii práce vedenia obce, a to
zostavenia kalendára podujatí na nachádzajúci rok 2020. Vysvetlila, že kalendár je zostavený
z dvoch častí, z čoho jedna časť je verejná, v ktorej sú určené plánované podujatia v roku
2020 prístupné verejnosti, a v druhej sa nachádza pracovný plán Obecného zastupiteľstva
Obce Oľdza. Obe časti budú priebežne aktualizované, resp. doplňované podľa potreby.
Verejná časť kalendára podujatí bude zverejnený na webovej stránke obce, pre lepšiu
propagáciu týchto udalostí.
Následne jednotlivo vymenovala plánované podujatia a ich termíny:
- mesiac február – nábor DHZ
- 28.3.2020 – jarná brigáda
- mesiac máj – brigáda na ihrisku
- 30.05.2020 – MDD
- 8.8.2020 – Deň obce
- mesiac september – výlet
- 3.10.2020 – Deň dôchodcov
- 5.12.2020 – Mikuláš

Ďalej prečítala pracovný plán OZ, kde uviedla termíny projektov plánovaných na rok 2020
a termíny zasadnutí OZ.
Starostka obce navrhla diskusiu k rozsahu zverejnenia kalendára podujatí. Záverom diskusie
bolo, že kalendár podujatí na rok 2020 bude neobmedzene prístupný na webovej stránke
obce v rozsahu verejných podujatí organizovaných obcou a harmonogramom zasadnutí OZ
a podľa potreby bude priebežne aktualizovaný.
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Uznesenie č. 88 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
a) schvaľuje kalendár podujatí na rok 2020 podľa pripomienok poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
b) schvaľuje pracovný plán Obecného zastupiteľstva Obce Oľdza podľa pripomienok
poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

8. Plánované výzvy a projekty na rok 2020
Starostka obce informovala prítomných, že v nasledujúcom roku by sa chcela zapojiť do
niekoľkých projektov v rámci dotačných programov rôznych inštitúcií, resp. plánuje projekty
z vlastných finančných zdrojov obce. Projekty vymenovala jednotlivo pre hlasovanie:
- drobné transfery od VÚC Trnava
hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
- projekt Zelené Obce
hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
- rekonštrukcia detského ihriska
hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
- rekonštrukcia autobusových zastávok (Agroprameň)
hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
- chodník k novému IBV (SHV Services)
hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
- rekonštrukcia kaplnky z vlastných zdrojov
hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Následne starostka navrhla diskusiu na tému zrealizovania verejného vodovodu v obci.
Záverom diskusie bolo, aby sa na tému vyhlásila anketa o názor obyvateľov.
Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
schvaľuje zahájenie, projektov podľa hlasovania poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Úprava odmien poslancov od 1.1.2020
Starostka obce opätovne vyjadrila prítomným spokojnosť s prácou a aktívnym prístupom
poslancov OZ a preto navrhla zvýšenie odmien poslancov zo 60,00 € / štvrťrok na 70,00 € /
štvrťrok. Návrh posunula na diskusiu. Záverom diskusie bolo zvýšenie odmien poslancov OZ
na 100,00 €/štvrťrok. Následne sa hlasovalo.
Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
a) schvaľuje zvýšenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva od 01.01.2020.
b) schvaľuje úpravu odmien poslancov obecného zastupiteľstva na 100,00 € / štvrťrok od
01.01.2020.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
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10. Rozhodovanie o úprave platu starostu obce
Keďže tento bod zasadnutia navrhla poslankyňa OZ, J. Komáčková, starostka jej odovzdala
slovo.
Poslankyňa OZ vyjadrila pozitívny názor z práce, oddania a pracovného nasadenia starostky
obce a preto navrhovala úpravu platu starostky o pohyblivú čiastku 25% k základnému platu.
Na tému sa spustila diskusia, počas ktorej poslanci OZ sa radili o zákonných možnostiach
s hlavnou kontrolórkou obce. Poslanci OZ sa zhodli na výške pohyblivej čiastky k základnému
platu starostky, a ďalej sa zhodli, že plat starostky znova prehodnotia na konci roka 2020 na
základe dosiahnutých výsledkov.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
podľa §4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v platnom znení
schvaľuje zvýšenie základného platu starostu o 25 %.
Rozhodnutie OZ je účinné od 01.01. 2020.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Rozpočet obce Oľdza na roky 2020-2022
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných, že rozpočet obce bol zostavený na základe
plnenia rozpočtu k mesiaci september 2019 s prihliadnutím na plánované potreby, aktivity
a projekty v roku 2020. Dodala, že návrh rozpočtu bol riadne zverejnený. Následne vysvetlila
niektoré položky rozpočtu a v rámci diskusie na tému odpovedala na otázky poslancov.
Následne predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oľdza na rok
2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022.
Pripomienky neboli uplatnené.
Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
a) schvaľuje rozpočet obce Oľdza na rok 2020
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
b) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Oľdza na roky 2021-2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
c) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oľdza na rok
2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
d) schvaľuje v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2020, 2021,
a 2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
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12. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných o nasledujúcich témach:
- vianočná zbierka – starostka oboznámila prítomných o úspešnú vianočnú charitatívnu
zbierku v obci, ktorá sa konala od 25.11.2019 do 29.11.2019, počas ktorej obyvatelia
obce priniesli veľké množstvo príspevkov: hračky, oblečenie, elektroniku, trvanlivé
potraviny, drogériu. Ďalej oznámila, že venovanie príspevkov môžu sledovať na
facebookovej stránke Pod krídlami anjela o.z.. Za veľkorysé príspevky všetkým
poďakovala.
- Generálny pardón – starostka oboznámila prítomných, že v rámci generálneho pardónu
bolo do toho dňa ohlásených 111 drobných stavieb a viac než 20 stavieb iného druhu.

13. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky body programu,
poďakovala poslancom OZ za aktívnu účasť, popriala všetkým prítomným požehnané
a pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa šťastia, zdravia a elánu.

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce
Overovatelia:
___________________________
Ferenc Mózes

___________________________
Ladislav Csölle

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 12.12.2019
k bodu č. 3. Schválenie programu 8. zasadnutia:
Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 8. zasadnutia OZ tak, ako bol upravený podľa pripomienok poslankyne
OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení zo 6. zasadnutia OZ, zo dňa 19.09.2019 a 7. zasadnutia OZ
zo dňa 12.11.2019.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 5. Vyhodnotenie dňa Sv. Mikuláša
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie správu starostky o dni Sv. Mikuláša.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Oľdza na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
za: 4 proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 7. Kalendár podujatí na rok 2020
Uznesenie č. 88 /2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
c) schvaľuje kalendár podujatí na rok 2020 podľa pripomienok poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
d) schvaľuje pracovný plán Obecného zastupiteľstva Obce Oľdza podľa pripomienok
poslancov OZ.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 8. Plánované výzvy a projekty na rok 2020
Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
schvaľuje zahájenie, projektov podľa hlasovania poslancov OZ.
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Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu č. 9. Úprava odmien poslancov od 1.1.2020
Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
c) schvaľuje zvýšenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva od 01.01.2020.
d) schvaľuje úpravu odmien poslancov obecného zastupiteľstva na 100,00 € / štvrťrok od
01.01.2020.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 10. Úprava platu starostu
Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Oľdza
podľa §4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v platnom znení
schvaľuje zvýšenie základného platu starostu o 25 %.
Rozhodnutie OZ je účinné od 01.01. 2020.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
k bodu č. 11. Rozpočet obce Oľdza na roky 2020-2022
Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
e) schvaľuje rozpočet obce Oľdza na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce Oľdza na
roky 2021-2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
f) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Oľdza na roky 2021-2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
g) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oľdza na rok
2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
h) schvaľuje v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2020, 2021,
a 2022.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
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