
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 08.03.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.01.2019 

4. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2018 

5. Majetkové pomery starostu obce 

6. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Jaroslav Zahradník par. č. 2771/2  

8. Dodatok k nájomnej zmluve Mgr. Jaroslava Zahradníka 

9. Komunitný plán obce 

10. Rôzne 

Informácia o uskutočnených poradách v mesiaci február 

Informácia o schválení NFP „Wifi zóna v obci“ 

Informácia POH obce 

Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch 

Záznam z vykonanej kontroly obecného kontrolóra 

Schválenie výstavby rodinných domov na pozemkoch mimo zastavaného územia obce 

Mikroregión Hurbanovo 

Zavlažovacia technika na športové ihrisko 

Vytvorenie nových názvov ulíc 

Výzva o poskytnutie dotácie v programe podpora a rozvoj športu na rok 2019 

11. Návrh na uznesenia 

12. Záver 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

Overovatelia:  Mgr. Ján Šušoliak 

  Ing. Ján Cabadaj 

                         

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 Mgr. Ján Šušoliak a Ing. Ján Cabadaj. 

 

Za:  4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.01.2019 

 

     Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 29.01.2019 a konštatuje, že 

uznesenia sú splnené. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0     

 

4. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2018 

 

Vyhodnotenie hospodárenia za 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 za rok 

2018 bez pripomienok. 

   

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

5. Majetkové pomery starostu obce a hlavného kontrolóra obce 

 

Pani starostka a hlavný kontrolór obce JUDr. Imrich Koči predložili OZ oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov.  

 Poslanci OZ vzali uvedené informácie na vedomie. Oznámenia sú prílohou zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

6. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku 

 



Pani starostka oboznámila poslancov OZ s ponukou obce Mudroňovo na odkúpenie 2/3 ob 

spoluvlastníckeho podielu obce Šrobárová par. č. 2771/2 vedená na LV č. 2752 výmera 1407 

m², k.ú. Marcelová a s ponukou na odkúpenie podielu 1/3 obce Mudroňovo toho istého 

pozemku. 

Poslanci OZ dané ponuky zamietli. Ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Jaroslav Zahradník par. č. 2771/2  

 

Pani starostka informovala poslancov OZ so žiadosťou Mgr. Jaroslava Zahradníka 

o odkúpenie pozemku par. č. 2771/2, k.ú. Marcelová vedeného na LV č. 2752 o výmere 1407 

m². 

Poslanci OZ jeho žiadosť zamietli. Žiadosť a znalecký posudok tvoria prílohu zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

8. Dodatok k nájomnej zmluve Mgr. Jaroslava Zahradníka 

 

Mgr. Jaroslav Zahradník predložil dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme lesných pozemkov.  

 Poslanci OZ po doplnení náležitosti dodatok schválili. Dodatok je prílohou zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

9. Komunitný plán obce 

 

Ing. daniel Ďuriš, poslanec OZ predniesol OZ návrh komunitného plánu sociálnych služieb 

obce Šrobárová.  

 Poslanci OZ komunitný plán schválili.  

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

 

 



Rôzne:  

 

Informácia o uskutočnených poradách v mesiaci február 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ o uskutočnených poradách v mesiaci február. 

Dňa 21.02.2019 sa uskutočnila v dome Matice slovenskej porada starostov, predsedov, 

podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií. Dňa 22.02.2019 sa vo veľkej 

zasadačke ÚPSVaR Komárno konalo stretnutie starostov okresu Komárno. Predmetom 

stretnutia bola prezentácia zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, informácia 

o dotáciách na stravu, aktívna politika na trhu práce, situácia na trhu práce. 

Poslanci OZ vzali uvedenú informáciu na vedomie. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Informácia o schválení NFP „Wifi zóna v obci“ 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov OZ o schválení NFP „Wifi zóna v obci“. 

V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania. Po jej ukončení prebehne realizácia 

projektu.  

 Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Informácia Program odpadového hospodárstva obce 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov, že podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

povinnosť obce vypracovať POH má obec nad 1000 obyvateľov alebo na území ktorej ročná 

produkcia komunálnych odpadov presahuje 350 ton 

 Poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov OZ s predloženou správou pána Mgr. Jaroslava 

Zahradníka o hospodárení na lesných pozemkoch k.ú. Mudroňovo a k.ú. Marcelová.  



 Poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie. Správa je prílohou zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Záznam z vykonanej kontroly obecného kontrolóra 

 

 Hlavný kontrolór obce JUDr. Imrich Koči oboznámil OZ o vykonanej kontrole zo dňa 

19.02.2019, kde konštatoval, že nedostatky v účtovníctve a hospodárení obce neboli zistené. 

 Zároveň kontrolór oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na rok 2019. 

Poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie a schválili plán kontrolnej 

činnosti. Správa a plán je prílohou zápisnice. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Schválenie výstavby rodinných domov na pozemkoch mimo zastavaného územia obce 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ so zmenou smerného územného plánu. 

Pozemky parc. č. 236/39, 236/40, 236/1, 236/3 sú v súčasnej dobe v zastavanom území obce, 

ale sú vedené ako záhrady. Poslanci OZ schválili zmenu uvedených pozemkov na pozemky 

vhodné výstavbu rodinných domov. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Mikroregión Hurbanovo 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov OZ, že po viacerých žiadostiach naša obec nebola 

prijatá do Mikroregiónu Hurbanovo. Poslanci OZ schválili opätovné podanie žiadosti o prijatie 

do mikroregiónu Hurbanovo.  

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Zavlažovacia technika na športové ihrisko 

 

 Poslanec OZ Mgr. Ján Šušoliak predniesol návrh na zakúpenie zavlažovacieho vozíka 



na športové ihrisko. Poslanci OZ schválili nákup zavlažovacieho vozíka a príslušenstva. 

 

Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Vytvorenie nových názvov ulíc 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ, že začala výstavba rodinných domov v časti 

obce, ktorá nie je pomenovaná. Na základe uvedeného je potrebné pomenovať novovzniknutú 

ulicu a jestvujúcu ulicu, na ktorej sú už postavené rodinné domy, pretože doterajší názov 

„Školská ulica“ je pre metúci pre záchranný zbor a iné zložky. Na základe metodického pokynu 

z MKSR poslanci OZ schválili názvy ulíc a to Športová ulica a Malá ulica.  

Poslanci zobrali uvedené na vedomie a schválili názvy ulíc podľa  VZN obce  č. 3/2019 

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Výzva o poskytnutie dotácie v programe podpora a rozvoj športu na rok 2019 

 

 Pani starostka informovala poslancov OZ s vypísanou výzvou z úradu vlády SR na 

podporu rozvoja športu. Nakoľko v minulosti sme sa uchádzali o výstavbu multifunkčného 

ihriska navrhla poslancom schválenie podania projektu na výstavbu detského ihriska. Termín 

podania žiadosti je do 15.03.2019. možnosť získania NFP je od 8.000 do 12.000 eur. 

 Poslanci OZ schválili podanie žiadosti na výstavbu detského ihriska. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Diskusia  

 

Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.  

 

10. Návrh na uznesenia 

     

Zapisovateľka  prečítala návrh na uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré poslanci 

jednohlasne schválili.  

 

 



Za: 4 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

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

 

V Šrobárovej, dňa 11.03.2019    

 

        

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

     Anna Šušoliaková            Mgr. Ján Šušoliak 

        starostka obce                   zástupca starostky 

 

Zapisovateľka:      

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

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ján Šušoliak .......................................................... 

Ing. Ján Cabadaj .......................................................... 

                         

 


