
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šrobárovej 

konaného dňa 12.09.2018 

 

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 29.06.2018 

4. Vyhodnotenie hospodárenia za II. štvrťrok 2018 

5. Rôzne: 

Informácia z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 

Informácia o následnej kontrole RÚVZ Komárno 

Informácia o predloženom znaleckom posudku na cenu lesných pozemkov 

Informácia o uzavretí zmluvy o nakladaní s odpadom MŠ 

Priestupok – maloletá Simona Záhoreczová 

Informácia o vyhlásenej výzve – Wifi zóna v obci 

Žiadosť o prenájom miestnosti 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

Zapisovateľka: Alžbeta Naňová 

Overovatelia:  Ján Gere 

                        Vladimír Novák 

 

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: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

boli Ján Gere a Vladimír Novák. 

 



Za:  5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.06.2018 

 

     Pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesenia zo dňa 29.06.2018 a konštatuje, že 

uznesenie je splnené. 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0     

 

4. Vyhodnotenie hospodárenia za II. štvrťrok 2018 

 

     Vyhodnotenie hospodárenia za II. 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: 5 

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 25.08.2018, 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: 5 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

 

 

 



Informácia o následnej kontrole RÚVZ Komárno 

 

Pani starostka oboznámila poslancov OZ o následnej kontrole pracovníčky z RÚVZ 

Komárno, ktorá bola vykonaná 06.09.2018. Pani Mgr. Silvia Nagyová vykonávajúca ŠZD 

konštatovala, že nedostatky uvedené pri predošlej kontrole boli odstránené v plnom rozsahu. 

Uložila ešte jedno nápravné opatrenie zabezpečiť umývadlo pre personál v materskej škole 

v termíne do 30.10.2018. 

Uvedenú informáciu zobrali poslanci OZ na vedomie. Zápisnica RÚVZ je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Informácia o predloženom znaleckom posudku na cenu lesných pozemkov 

 

 Pán Jaroslav Zahradník predložil znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty pozemku s parcelným číslom 2771/2 v katastrálnom území Marcelová obce Marcelová 

za účelom prevodu vlastníckeho práva.  

 Poslanci OZ vzali danú informáciu na vedomie. Znalecký je prílohou tejto zápisnice.  

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Priestupok – maloletá Simona Záhoreczová 

 

 Pani starostka oboznámila poslancov OZ s priestupkom maloletej Simony 

Záhoreczovej. Daný priestupok bol doručený ORPZ Komárno, obv. Odd. PZ Bátorové Kosihy 

k prejednaniu.  

 Poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie.  

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Informácia o vyhlásenej výzve – Wifi zóna v obci 

 

 Pani starostka informovala poslancov OZ o vyhlásenej výzve  z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2018/-DOP Budovanie bezplatných Wifi sietí na 

verejných miestach. Termín podania žiadosti  je do 13.11.2018. maximálna výška OV je 

15 000 Eur na projekt. Spolufinancovanie je 5% z oprávnených výdavkov. 



Poslanci OZ uvedenú informáciu vzali na vedomie a schválili podanie projektu Wifi 

zóna v obci so spolufinancovaním max. 750,00 Eur. 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Žiadosť o prenájom miestnosti 

 

 Pani starostka informovala poslancov so žiadosťou pani Nely Šenkárovej o prenájom 

miestnosti na zriadenie fotografického ateliéru v budove obecného úradu. 

 Žiadosť o prenájom miestnosti je prílohou tejto zápisnice. 

 Poslanci OZ schválili prenájom miestnosti s účinnosťou od 01.10.2018 s nájomným 

7,50 eur mesačne. 

 

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: 5 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

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

 

V Šrobárovej, dňa 17.09.2018           

  

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

     Anna Šušoliaková                 Mgr. Ján Šušoliak 

        starostka obce            zástupca starostky 

 

Zapisovateľka:      

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

Overovatelia: 

Ján Gere            ........................................................... 

Vladimír Novák ........................................................... 



 


