
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 29.06.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 02.03.2018 

4. Vyhodnotenie hospodárenia za I. štvrťrok 2018 

5. Rôzne: 

Informácia z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 

Informácia o rozhodnutí o neschválení žiadosti o NFP – výstavby a rekonštrukcia 

miestnej komunikácie 

Informácia o liste p. Mgr. Boženy Gažovej 

Informácia o zámere predaja obecného pozemku LV č. 2752, parc.č. 2771/2 

Informácie o žiadosti na prenájom obecných lesov 

Žiadosť o súhlas na vyhlásenie lesov osobitného určenia 

Žiadosť o vzájomnú zámenu pozemkov 

Informácia o cenovej ponuke predloženej Ing. Tomášom Mikušom – Level Chynorany 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

Prijatie 2 pracovníčok na polovičný úväzok do doby schválenia žiadosti ÚPSVaR 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

Overovatelia:  Peter Czibor 

                        Kristián Cabada 

 

Prejednávané body programu: 

 

1. Otvorenie a program zasadnutia 

 

Rokovanie zasadnutia otvorila pani starostka Anna Šušoliaková, privítala  prítomných 

a  predniesla program rokovania. Program rokovania bol prijatý bez zmien. 

 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za zapisovateľku zápisnice p. starostka určila pani Alžbetu Naňovú. Overovatelia zápisnice 

boli Peter Czibor a Kristián Cabada. 

 

Za:  4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 02.03.2018 

 

     Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesenia zo dňa 02.03.2018 a konštatuje, že 

uznesenie je splnené, až na bod č. B/7. Pani starostka na základe zmätočných informácií navrhla 

zrušenie daného bodu uznesenia. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0     

 

4. Vyhodnotenie hospodárenia za I. štvrťrok 2018 

 

     Vyhodnotenie hospodárenia účet za I. štvrťrok 2018 previedla p. Alžbeta Naňová účtovníčka 

obce. Správa o hospodárení je  prílohou tejto zápisnice.  

     Poslanci OZ poskytnuté informácie vzali na vedomie a schválili hospodárenie obce bez 

pripomienok. 

     

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Rôzne 

 

Informácia z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov so záznamom z vykonanej kontroly hlavného 

kontrolóra obce Šrobárová zo dňa 19.04.2018, kde bolo konštatované, že nedostatky 

v hospodárení a v účtovníctve obce neboli zistené. 

 Záznam z kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ uvedené informácie vzali 

na vedomie. 

 

 



Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Informácia o rozhodnutí o neschválení žiadosti o NFP – výstavby a rekonštrukcia 

miestnej komunikácie 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ o rozhodnutí o neschválení žiadosti o NFP – 

výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie z PPA Nitra. 

Poslanci danú informáciu vzali na vedomie. Kópia rozhodnutia tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

Informácia o liste p. Mgr. Boženy Gažovej 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ s listom Mgr. Boženy Gažovej, predsedkyne 

ZO JDS Šrobárová. Poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

List tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Informácia o žiadosti Mgr. Jaroslava Zahradníka o odkúpenie obecného pozemku LV č. 

2752, parc.č. 2771/2 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ o žiadosti Mgr. Jaroslava Zahradníka 

o odkúpenie obecného pozemku LV č. 2752, parc. č. 2771/2, ktorý je v podielovom 

spoluvlastníctve s obcou Mudroňovo. Predložila im stanovisko a uznesenie OZ Mudroňovo č. 

138/20/2018 a navrhla aby sa postupovalo rovnakým spôsobom pri zámere predaja v zmysle 

zákona. Žiadosť Mgr. Jaroslava Zahradníka, uznesenie OZ Mudroňovo a list s odpoveďou tvorí 

prílohu zápisnice. 

 Poslanci OZ schválili zámer predaja daného pozemku v zmysle zákona. 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Informácie o žiadosti na prenájom obecných lesov a  žiadosti o súhlas na vyhlásenie 

lesov osobitného určenia 

 

 Pani starostka oboznámila následne poslancov OZ so žiadosťami -  o vydanie súhlasu – 

vyhlásenie lesov osobitného určenia a  prenájom obecných pozemkov podaných  Mgr. 

Jaroslavom Zahradníkom. Po diskusii boli tieto body jednania odložené na najbližšie zasadnutie 



OZ, kde budú prizvaní odborníci z OÚ Komárno – odbor pozemkového a lesného hospodárstva. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Žiadosť o vzájomnú zámenu pozemkov 

 

Pani starostka informovala poslancov OZ žiadosti p. Krnáča o vzájomnú zámenu pozemkov. 

Po diskusii boli tieto body jednania odložené na najbližšie zasadnutie OZ, kde budú prizvaní 

odborníci z OÚ Komárno – odbor pozemkového a lesného hospodárstva. 

Žiadosť je prílohou tejto zápisnice. 

 

Za: 0  

Proti: 4 

Zdržal sa: 0 

 

Informácia o cenovej ponuke predloženej Ing. Tomášom Mikušom – Level Chynorany 

 

 Pani starostka informovala poslancov s cenovou ponukou na opilovanie stromov na 

futbalom ihrisku, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov. Jedná sa opilovanie topoľov 

v sťažených podmienkach s použitím horolezeckej techniky. 

 Poslanci OZ danú informáciu vzali na vedomie a cenovú ponuku schválili. Cenová 

ponuku tvorí prílohu zápisnice. 

   

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

 

 Pani starostka predniesla žiadosť p. Oľgy Tóthovej, rod. Čendekovej o odkúpenie časti 

pozemku parc. č. 106/5, k.ú. Šrobárová (príjazdová cesta – Hlavná ulica, pri predajni potravín 

a pri stredisku RSaÚC).  

 Poslanci OZ toho času   zamietli zámer predaja pozemku z titulu, že uvedený pozemok 

(cesta) slúži ako prístupová cesta k rodinným domom umiestneným za predajňou potravín a 

strediskom RSaÚC. 

 Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 0 

Proti: 4 

Zdržal sa: 0 



Prijatie 2 pracovníčok na polovičný úväzok do doby schválenia žiadosti ÚPSVaR 

 

 

 Pani starostka informovala poslancov OZ, že momentálne nemá obec možnosť 

zamestnať pracovníkov cez projekty so spoluúčasťou ÚPSVaR Komárno, pretože záujemkyne 

nevyhovujú podmienkach prijatia cez projekt § 50j (musí uplynúť doba 2 roky od posledného 

projektu, ktorého sa zúčastnili). 

 Na základe toho navrhla prijatie 2 pracovných síl na polovičný pracovný úväzok na 

dobu určitú, do schválenia žiadosti na projekt na ÚPSVaR Komárno. V prípade neschválenia 

projektu prijatie do konca roka 2018. 

 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Diskusia  

Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu. 

 

 

6. Návrh na uznesenie 

     

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré poslanci 

jednohlasne schválili.  

Hlasovanie: 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Pani starostka sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie OZ. 

 

V Šrobárovej, dňa 02.07.2018    

 

        

 .......................................     ............................................. 

     Anna Šušoliaková                 Mgr. Ján Šušoliak 

        starostka obce            zástupca starostky 

 



Zapisovateľka:      

Alžbeta Naňová             …...................................................... 

 

Overovatelia: 

Kristián Cabada          ...........................................................  

Peter Czibor                ........................................................... 

 

 

 


