ZÁPISNICA
zo 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. augusta 2016 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Ňárade
Prítomní:

Neprítomný:
Ostatní prítomní:

Jozef Lukács, starosta obce
Mgr. Gábor Nagy, zástupca starostu
Izabela Bábicsová
Juraj Écsy
Ing. Alžbeta Feketeová
Ing. Mátyás Sándor
Júlia Szabó
Jozef Krajčík
Ing. Judita Janyová, hlavná kontrolórka
Sylvia Barciová, advokát
Zuzana Barciová, adv. koncipient

Program:
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Výročná správa na rok 2015
Žiadosť - Dôchodcovia
Základná škola
Mzda starostu
Reklama v novinách
Nájomná zmluva – Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
10. Miestny národný výbor – návrh na výmaz z OR
11. Dotácie – Čierne skládky
12. Zmena rozpočtu obce
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Ňárad otvoril a viedol Jozef Lukács, starosta
obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a konštatoval, že
počet prítomných poslancov je 6, t. j. obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, ako aj to, že návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený vopred spolu s pozvánkou
na zasadnutie obecného zastupiteľstva vrátane relevantných príloh.
Následne bol program rokovania jednohlasne schválený.
2. Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola vymenovaná Sylvia Barciová, za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Mátyás Sándor a Izabela Bábicsová.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zapisovateľa a zloženie overovateľov
zápisnice.
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
Starosta obce konštatoval, že:

a)
došlo k realizácii právnych aktov v zmysle uznesení č. 155/17OZ/2016, 156/17OZ/2016,
158/17OZ/2016 (Végh Peter a spol., Csóka Štefan, Ollári Gergely a spol.),
b)
ďalej došlo k prevodu finančného príspevku v prospech Základnej školy Móra Kóczána v
Čiližskej Radvani (uznesenie č. 158/17OZ/2016) a k poskytnutiu finančného príspevku na činnosť
občianskeho združenia Detský klub Čiliz sumou 200 EUR mesačne (uznesenie č. 161/17OZ/2016),
c)
ohľadne separovaného zberu odpadu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia ten
sa na území obce uskutočňuje jednak spoločnosťou ADAX spol. s r. o. - pokiaľ ide o PET fľaše od
nápojov a viacvrstvové obaly zo skatuľových nápojov, ako aj Združením podnikateľov Gulázsi –
pokiaľ ide o sklo, ktoré vyprázdňujú priamo z kontajnera štvrťročne podľa zmluvy. Obyvatelia
takisto môžu na Ekodvor brať sklo s tým, že tam ponechané kovy a akumulátory obec nesmie
vykupovať.
4. Výročná správa na rok 2015
Starosta predniesol, že poslancom spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie bola zaslaná
Výročná správa na rok 2015, preto sa s jej obsahom mohli poslanci oboznámiť. Pripomienky zo
strany poslancov neboli.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne bralo na vedomie Výročnú správu na rok 2015.
5. Žiadosť - Dôchodcovia
Starosta odkázal na obsah písomnej žiadosti Jednoty dôchodcov na Slovensku – z. o. v
Ňárade, ktorí požiadali o poskytnutie finančného príspevku za účelom aktívnejšieho
prevádzkovania klubu dôchodcov.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na
činnosť Jednoty dôchodcov na Slovensku – základnej organizácie v Ňárade, vo výške a na účely
uvedené v žiadosti podanej dňa 08.06.2016.
6. Základná škola
Starosta obce informoval poslancov o stave miestnej základnej školy. Rodičia desiatich detí
– obyvatelia obce Ňárad a Sap - zaslali späť svoje čestné prehlásenia s odpoveďou ÁNO na otázku
samosprávy, teda že ich deti budú navštevovať miestnu ZŠ. Je to o 3 deti menej v porovnaní s
predchádzajúcim rokom. Očakávame teda, aby naša škola dňa 05.09.2016 otvorila svoje brány. Po
personálnej stránke nastala zmena. Pani upratovačke bola daná výpoveď, upratovanie miestností ZŠ
bude v budúcnosti teda v priebehu nasledujúcich pätnástich mesiacov zabezpečené pomocou
pracovníčky, ktorej mzdové náklady budú vo výške 80 % kryté z prostriedkov financovaných
ÚPSVaR. Aktuálne sa nejaví možnosť získania finančnej podpory zo strany zahraničných inštitúcií,
takisto zákonodarca zatiaľ nepozmenil normatívy financovania pripadajúce na jedného žiaka. V
minulom školskom roku bol poskytnutý zo strany MŠ SR iba príspevok na účasť v škole v prírode,
vzhľadom k tomu, že sa jedná o I. stupeň ZŠ. Následne starosta otvoril verejnú debatu o osude
miestnej školy, o budúcich víziách, možnostiach jej udržania a prevádzkovania.
Zástupca starostu Mgr. Nagy zdôraznil skutočnosť, že obec musel zo svojho rozpočtu dofinancovať
náklady na prevádzkovanie školy vo výške 25.000 eur – ešte za vedenia bývalej riaditeľky ZŠ.
Upozornil na to, že situácia sa môže do 15. septembra výrazne zmeniť, nakoľko školy do tohto
ultimu zasielajú svoje žiadosti na normatívne financovanie, tým pádom si rodičia ešte môžu
pozmeniť svoje rozhodnutia.
Poslanec Ing. Sándor nastolil otázku, čo ďalej ak dôjde k zmene po 15. septembrovi.
Starosta na túto otázku sa vyjadril tak, že činnosť školy je možné na jednoročné obdobie pozastaviť.
Kapacita materskej školy je pri počte detí 18 vrátane detí s TP v Sape maximálna, tým pádom treba
začať vyučovanie v škole.
Poslankyňa Ing. Feketeová nastolila otázku, aký je minimálny počet žiakov, pri ktorom je ešte

možné prevádzkovať základnú školu.
Starosta na túto otázku sa vyjadril, že minimálny počet žiakov sa neustanovuje. Z finančného
hľadiska je však diskutabilné, či budú dostatočné finančné prostriedky na dofinancovanie
prevádzkovania dvoch tried. Predniesol návrh na otvorenie jednej triedy s tým, že jeden
zamestnanec ako pedagóg by bol zamestnaný na 100 % - ný úväzok a druhý zamestnanec ako
vychovávateľ zase na 50 – 55 – ný úväzok. Zúženie počtu zamestnancov, resp. organizácia práce sú
v kompetencií starostu, rozhodnutie obecného zastupiteľstva je potrebné k samotnému zrušeniu.
Poslankyňa Ing. Feketeová dodala, že miestna ZŠ by mohla byť úspešná vtedy, ak by predstavovala
určitú alternatívu vo vzdelávaní.
Starosta k tejto pripomienke pridal, že už teraz treba pouvažovať nad tým, ako má škola ísť novým
smerom, aby to samospráva stihla realizovať do začatia budúceho školského roka.
Poslanec Juraj Écsy nastolil ohľadne zúženia počtu pedagogických zamestnancov otázku, čo v
prípade, ak jediný pedagóg bude práceneschopný, veď vzdelávaciu činnosť treba zabezpečiť aj za
jeho neprítomnosti. Ako bude možné jeho zastupovanie?
Starosta na túto otázku sa vyjadril, že v prípade zastupovania je dôležité, aby aj ten druhý
zamestnanec bol pedagógom.
Poslanec Juraj Écsy ďalej dodal, že ak by miestna ZŠ bola elokovaným pracoviskom školy v
Čiližskej Radvani, tak táto by ustanovila aj jej stav.
7. Mzda starostu
Hlavná kontrolórka obce Ing. Jányová predniesla návrh zmeny mzdy starostu, ktorú
odôvodňuje zákonné ustanovenie nakoľko došlo k zmene priemernej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve, pre ktorú ju treba aj spätne vykompenzovať.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zvýšenie platu starostu obce tak, že
základný plat starostu sa zvyšuje z doterajších 858 eur na 883 eur a to s účinnosťou od 01.01.2016.
8. Reklama v novinách
Starosta obce s odkazom na vizualizáciu reklamných plôch v obecných novinách, ktorá bola
poslancom zaslaná spolu s pozvánkou na dnešné rokovanie, predložila návrh cenníka zverejnenia
reklám v obecných novinách.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje cenník zverejnenia reklám v obecných
novinách, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
9. Nájomná zmluva – Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi
Starosta pripomenul prítomným, že výsledkom hlasovania per rollam zo dňa 06.05.2016
bola schválená zmluva o zriadení združenia obcí s názvom Združenie obcí Stredného Žitného
ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Súčasťou projektovej dokumentácie je
realizácia nebytového priestoru – garáže na parkovanie vozidiel resp. náradia vo vlastníctve
združenia, ktoré by potrebovalo stavebnú plochu na výstavbu garáže podliehajúcu ohláseniu
(nakoľko táto by nepresahovala 25 m2). Na tento účel by mohla slúžiť betónová plocha v
priestoroch Ekodvora na území obce. Za účelom spolupráce by preto bolo žiaduce schváliť návrh
nájomnej zmluvy, ktorá tiež tvorila prílohu pozvánky na dnešné rokovanie.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a/
schvaľuje Nájomnú zmluvu - Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.
b/
poveruje starostu obce s jej podpísaním.

10. Miestny národný výbor – návrh na výmaz z OR
Starosta odkázal na obsah Upozornenia Okresného súdu Trnava zo dňa 13.06.2016, č. k.
25Exre 100/15, ako aj na súhlasy udelené Daňovým úradom Trnava zo dňa 04.08.2016, č.
103661025/2016 a tiež Colným úradom Trnava zo dňa 08.08.2016, č. 1416704/2016, tvoriace
prílohu pozvánky na dnešné rokovanie, a to s návrhom na výmaz z obchodného registra, preto
navrhol zrušiť Miestny národný výbor Ňárad.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb.
schvaľuje zrušenie Miestny národný výbor Ňárad, so sídlom Ňárad, IČO: 00 305 758, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava ako Miestny národný výbor Topoľovec, v odd. Pšn, vl.
č. 10026/T a to ku dňu 24.08.2016 bez právneho nástupcu.
11. Dotácie – Čierne skládky
A/
Starosta taktiež odkázal na návrh nájomnej zmluvy s Detským klubom Csiliz, ktorá takisto
tvorila prílohu pozvánky na dnešné rokovanie.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
a/
schvaľuje Nájomnú zmluvu s Detským klubom Csiliz, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.
b/
poveruje starostu obce s jej podpísaním.
B/
Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na dotáciu ohľadne odstránenia
čiernych skládok, ktoré odôvodnila časová tieseň, pričom čiernu skládku možno nájsť na
„Baloňskej ceste“ oproti Ekodvoru ako aj v časti obce „Dokhel“ vzadu, preto je táto problematika
aktuálna. Ďalej pripomenul, že sa ráta s výzvou environmentálneho fondu na podávanie žiadostí o
dotáciu poskytovanú ohľadne výmeny ústredného kúrenia v ZŠ s výnimkou izolácie a výmeny
okien, ďalej ohľadne odvodňovania nahromadenej vody na území obce, či kúpy technológie v
ekodvore maximálne do výšky 200.000 eur za 5 % - nej spoluúčasti obce.
Starosta v súlade s hore uvedeným predložil návrh poslancom aby vyslovili súhlas
s podávaním žiadostí o dotáciu v danej oblasti a ustálenie priorít.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne vyslovuje súhlas s podávaním žiadostí o dotáciu
v environmentálnej oblasti.
12. Zmena rozpočtu obce
Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila k návrhu na zmenu rozpočtu obce, v duchu svojho
písomného Stanoviska ako hlavného kontrolóra obce k návrhu o zmene rozpočtu, ktorá bola vrátane
Čerpania rozpočtu obce Ňárad 2. Q/2016 zaslaná v prílohe pozvánky na dnešné rokovanie.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením č. 129/14OZ/2015. Jedná sa o prvú zmenu
rozpočtu obce za rok. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia
rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného, alebo prebytkového. Ako
to z návrhu na úpravu vyplýva, túto odôvodňuje zmena na strane očakávaných príjmov. Návrh
úpravy rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným spôsobom. Vzhľadom
k tomu hlavná kontrolórka odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Ňárad návrh o zmene rozpočtu
za rok 2016 schváliť.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zmenu rozpočtu obce, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
13. Záver
Starosta konštatoval, že všetky programové body dnešného rokovania boli vyčerpané.
Poďakoval prítomným za ich účasť a vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené.

UZNESENIA
Uznesenie č. 164/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje program zasadnutia OZ zhodne s písomnou
pozvánkou zo dňa 01.08.2016.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 165/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje, aby zapisovateľkou zápisnice bola Sylvia
Barciová a overovateľmi zápisnice boli Ing. Mátyás Sándor a Izabela Bábicsová.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 166/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad berie na vedomie Výročnú správu na rok 2015.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 167/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na činnosť
Jednoty dôchodcov na Slovensku – základnej organizácie v Ňárade, vo výške a na účely uvedené v
žiadosti podanej dňa 08.06.2016.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 168/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje zvýšenie platu starostu obce tak, že základný plat
starostu sa zvyšuje z doterajších 858 eur na 883 eur a to s účinnosťou od 01.01.2016.
Priebeh hlasovania:

Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 169/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
a/
schvaľuje Nájomnú zmluvu - Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.
b/
poveruje starsotu obce s jej podpísaním.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 170/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb.
schvaľuje zrušenie Miestny národný výbor Ňárad, so sídlom Ňárad, IČO: 00 305 758, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava ako Miestny národný výbor Topoľovec, v odd. Pšn, vl.
č. 10026/T a to ku dňu 24.08.2016 bez právneho nástupcu.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 171/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad
a/
schvaľuje Nájomnú zmluvu s Detským klubom Csiliz, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia,
b/
poveruje starostu obce s jej podpísaním.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 172/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad vyslovuje súhlas s podávaním žiadostí o dotáciu v
environmentálnej oblasti.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 173/18OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ňárad schvaľuje zmenu rozpočtu obce, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Priebeh hlasovania:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie bolo schválené.
Zápisnica bola podpísaná dňa 02.09.2016

…............................................
Jozef Lukács
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

1/ Ing. Mátyás Sándor

….............................................

2/ Izabela Bábicsová

….............................................

Zapisovateľka: Sylvia Barciová ….........................................

Prílohy:

Cenník zverejnenia reklám v obecných novinách
Nájomná zmluva - Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
Nájomná zmluva s Detským klubom Csiliz
Zmena rozpočtu Obce Ňárad na rok 2016

