-137Zápisnica
z 15. pracovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej nad Váhom
dňa 25. augusta 2021
Prítomní:
Starosta obce:

RNDr. Ferenc Bergendi

Poslanci OZ:

Ing. Ladislav Adamkó
Mgr. Katalin Csizmadia
Ing. Edita Hambalková
Ondrej Kožuch
Ján Pozsonyi
Ing. Eliška Vargová
Mário Vincze

Referentky OcÚ :

Bc. Erika Šmátralová

Hlavný kontrolór:

Štefan Bencze

Zasadnutie otvoril starosta obce RNDr. Ferenc Bergendi, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že
všetci poslanci OZ boli pozvaní na zasadnutie pozvánkou zo dňa 19.08.2021. Ospravedlnene chýbali
poslankyne OZ: Ing. Kristína Pozsonyiová a Mgr. Erika Vinczeová
Priebeh rokovania je nahrávaný a napálený na DVD, čo tvorí prílohu zápisnice.
Na zasadnutí OZ boli prítomní 7 poslanci OZ, obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
a) Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó
Ondrej Kožuch
Návrh na určenie overovateľov zápisnice poslanci OZ v Kráľovej nad Váhom
schválili
uznesením číslo 178a/2018-2022/OZ
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za schválenie overovateľov zápisnice hlasovalo 5 poslancov OZ: Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita
Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
Zdržali sa 2 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ondrej Kožuch,
b) Za zapisovateľku bola navrhnutá referentka OcÚ, Bc. Erika Šmátralová
Návrh na určenie zapisovateľky zápisnice poslanci OZ v Kráľovej nad Váhom
schválili
uznesením číslo 178b/2018-2022/OZ
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za schválenie zapisovateľa zápisnice hlasovalo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin
Csizmadia, Ing. Edita Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze,
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Návrh programu predniesol starosta obce:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Návrh na schválenie programu schôdze obecného zastupiteľstva
3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa hl. kontrolóra – kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, hospodárenie
a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce KnV za I. Q/21
5. Správa hl. kontrolóra – kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, hospodárenie
a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce KnV za II. Q/21
6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021
7. Schválenie predaja pozemku – Haskont s. r. o. Kráľová nad Váhom 382
8. Návrhy zmlúv – Z-BOX
9. Zámer spracovania PHRSR na roky 2021 – 2027
10. Prístavba MŠ
11. Záver
Starosta obce navrhol zaradenie žiadostí pohostinstiev o zníženie poplatku za KO na rok 2021 do
programu OZ
Prítomní poslanci OZ s doplnením súhlasili, nemali iné návrhy na doplnenie a prijali:
Uznesenie číslo: 179/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za schválenie programu zasadnutia OZ hlasovalo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin
Csizmadia, Ing. Edita Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Štefan Bencze, kontrolór obce – vypracoval správu o kontrole uznesení z 14. zasadnutia OZ Kráľová
nad Váhom konaného dňa 9. júna 2021. Správa bola doručená poslancom OZ a v krátkosti zhrnul obsah
správy.
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce – k uzneseniu ohľadom prísediacich na okresnom súde dodal,
že na súde nebol žiadny problém, že sa nikto neprihlásil.
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa – navrhla oficiálne zrušiť uznesenie č. 94/2018-2022/OZ zo dňa
28.11.2019
Po informáciách a na základe návrhu poslankyne OZ poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 180/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
zrušilo
Uznesenie číslo 94/2018-2022/OZ Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom n a v r h l o
žiadateľovi, Ladislav Székely, Kráľová nad Váhom č. 459, predložiť geometrický plán aj na ďalšiu časť
pozemku vo vlastníctve Obce Kráľová nad Váhom, ktorú toho času aj užíva. Následne predložiť
žiadosť o kúpu novovytvorených parciel na základe vyhotoveného nového geometrického plánu, zo
dňa 28. novembra 2019
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Za zrušenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing.
Edita Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
Po hlasovaní o zrušenie uznesenia starosta obce navrhol zrušiť všetkých uznesenia, ktoré sa týkajú
vysporiadania pozemkov na ulici „Tésztagyár“. Presne o ktoré uznesenia sa jedná budú pripravené na
budúce zasadnutie OZ. Zároveň starosta sa opýtal, či má niekto pripomienku, alebo návrh na doplnenie
k správe o kontrole uznesení.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky prijali:
Uznesenie číslo: 181/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu č. 6/2021 – Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej
nad Váhom konaného dňa 9. júna 2021
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 7 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
4. Správa hl. kontrolóra – kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce KnV za I. Q/21
Štefan Bencze, kontrolór obce – vypracoval správu – kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií
obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce Kráľová nad Váhom za I.
štvrťrok 2021. Správa bola doručená poslancom OZ. Kontrolór obce v krátkosti, podľa jednotlivých
bodov zhrnul obsah správy. Odporučil v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v akt. znení vykonať zmenu rozpočtu ( presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu resp. povolené prekročenie a viazanie príjmov resp. výdavkov). Dodal, že do správy
zapracoval bod 2.6 – výkazníctvo obce, kde sú údaje zadané v RISSAM-e. Správa o výsledku finančnej
kontroly bola prerokovaná obcou a niektoré nedostatky po vzájomnej dohode boli odstránené.
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – sa informovala ohľadom toho, či výkaz v RISSAM-e bol predložený
s chybami, či obec nedostala ohľadom chybného výkazu upozornenie z ministerstva
Štefan Bencze, kontrolór obce – odpovedal, že „áno“ , výkaz bol odoslaný s uvedenými chybami, ktoré
neboli až také vážne, obec neobdŕžala upozornenie
Po informáciách poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 182/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 7/2021 – kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce
Kráľová nad Váhom za obdobie: I. štvrťrok 2021 (01.01.2021 – 31.03.2021)
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 7 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
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hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce KnV za II. Q/21
Štefan Bencze, kontrolór obce – vypracoval správu – kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií
obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce Kráľová nad Váhom za II.
štvrťrok 2021. Správa bola doručená poslancom OZ. Kontrolór obce v krátkosti, podľa jednotlivých
bodov zhrnul obsah správy.
Po informáciách poslankyňa OZ, Ing. Eliška Vargová sa informovala: „ na aký účel bol preložený štatút
obce?“ a „ešte tu máme predplatné Vasárnap a Új Szó, sú potrebné tie noviny v dobe internetovej, idú
potom do školy, knižnice či?“
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce – štatút obce bol preložený do maďarského jazyky, nakoľko
tvoril prílohu projektu, ktorý bol podaný cez „Rákóczi Szövetség“; noviny idú do zberu, u vydavateľov
novín máme zľavu pri inzercií napr. výberových konaní
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – už aj minule si všimla a aj spomínala, že čerpanie finančných
prostriedkov na mzdy je vysoké, za účelom zistenia dôvodu dala poslanecký návrh: doplniť plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 o kontrolu všetkých dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti,
vyhotoviť súpis s uvedením predmetu za čo sa platilo a koľko, mená anonymizovať, ale aby bolo
jednoznačné, že tá istá osoba koľko dohôd, koľko hodín a prostriedkov mala v dohode za roky 2019,
2020 a 2021
Po návrhu prebehlo hlasovanie za predloženie návrhu:
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za návrh : 7 poslancov OZ
Po hlasovaní poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 183/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kráľová nad Váhom na II. polrok 2021
o kontrolu všetkých dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti, vyhotoviť súpis s uvedením
predmetu za čo sa platilo a koľko, mená anonymizovať, ale aby bolo jednoznačné, že tá istá osoba
koľko dohôd, koľko hodín a prostriedkov mala v dohode za roky 2019, 2020 a 2021
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Doplnenie kontrolnej činnosti schválilo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia,
Ing. Edita Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
Po informáciách o výsledku finančnej kontroly a po schválení návrhu o doplnenie kontrolnej činnosti
poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 184/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 8/2021 – kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce
Kráľová nad Váhom za obdobie: II. štvrťrok 2021 (01.04.2021 – 30.06.2021)
Prezentácia: 7 poslancov OZ

Správu brali na vedomie 7 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021
Ing. Ladislav Adamkó, poslanec OZ, predseda Komisie školstva, mládeže, športu, kultúry, sociálnych
vecí a informovanosti – informoval prítomných, že komisia na svojom zasadnutí 7. júla 2021
prekontrolovala a prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021. V rozpočte
sú vyčlenené finančné prostriedky na dotácie vo výške 11000,- EUR na podporu športovej aktivity
a 6000,- EUR na podporu kultúrnych a voľnočasových aktivít. Do stanoveného termínu boli predložené
4 žiadosti na podporu športu a 3 žiadosti na podporu kultúry. Počas zasadnutie komisie člen komisie
a predseda futbalového klubu, Norbert Očovský vyjadril nespokojnosť s technickým stavom
športového areálu, údržbe areálu; členka komisie Irena Vargová navrhla spoločné zasadnutie komisie
s riaditeľkami školských zariadení ohľadom fungovania zariadení.
Zápisnica zo zasadnutia komisie bola doručená poslancom OZ s návrhom na schválenie dotácie:
a.) podpora športových aktivít:
žiadosť návrh
I.
FC Kráľová nad Váhom 9000,- 9000,II. RZ ZŠ s VJM
440,300,III. RZ ZŠ
1000,700,IV. Renáta Slišková
1500,- 1000,Spolu:
11940,- 11000,b.) podpora kultúrnych a voľnočasových aktivít:
žiadosť návrh
1. RZ ZŠ s VJM
450,- 450,2. RZ ZŠ
900,- 900,3. KiKE
450,- 450,Spolu:
1800,- 1800,Zostatok:
4200,Po informáciách bola rozprava ohľadom športového areálu, fungovania futbalového klubu,
upratovania na štadióne, rekonštrukcií štadióna, pridelenia dotácií, atď. (viď. záznam na DVD). V rámci
rozpravy Mgr. Katalin Csizmadia, poslankyňa OZ navrhla znížiť dotáciu pre Sliškovú na 500,- EUR
Po návrhu o zníženie dotácie prebehlo hlasovanie:
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za návrh hlasovala: 1 poslankyňa OZ
Proti návrhu hlasovali: 6 poslanci OZ
Po hlasovaní poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 185/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
neschválilo
zníženie dotácie pre Sliškovú na 500,- EUR
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za zníženie hlasovala 1 poslankyňa OZ: Mgr. Katalin Csizmadia
Zníženie dotácie neschválili 5 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita Hambalková, Ondrej
Kožuch, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
Zdržal sa 1 poslanec OZ: Ján Pozsonyi
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 na:
podporu športových aktivít pre:
1. FC Kráľová nad Váhom
9000,00 EUR
2. RZ ZŠ s VJM Kráľová nad Váhom
300,00 EUR
3. RZ ZŠ Kráľová nad Váhom
700,00 EUR
4. Renáta Slišková Kráľová nad Váhom 1000,00 EUR
podporu kultúrnych a voľnočasových aktivít pre:
1. RZ ZŠ s VJM Kráľová nad Váhom 450,00 EUR
2. RZ ZŠ Kráľová nad Váhom
900,00 EUR
3. KiKe k. z. Kráľová nad Váhom
450,00 EUR
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Dotáciu schválili 6 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján
Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
Proti hlasovala 1 poslankyňa OZ: Mgr. Katalin Csizmadia
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – navrhla finančné prostriedky vo výške 4200,00 EUR, ktoré boli
vyčlenené v rozpočte obce na dotáciu kultúry a neboli pridelené, aby obec využila na zveľadenie
kultúrneho domu.
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce – dodal, že je naplánovaná výmena podlahy v kultúrnom dome
7. Schválenie predaja pozemku – Haskont s. r. o. Kráľová nad Váhom 382
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.6.2021 schválila zámer predaja parciel registra „C“,
č. 796/15 a 796/16. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a na webstránke obce.
Poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 187/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
predaj pozemkov: parcely registra „C“, parc. č. 796/15 – zastav. plocha o výmere 26 m² a parc. č.
796/16 – zastav. plocha o výmere 27 m² vedené na LV č. 964 na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny
odbor, výlučne vo vlastníctve Obce Kráľová nad, pre Haskont s. r. o. 925 91 Kráľová nad Váhom 382,
IČO 36274551 v zastúpení konateľmi: Alexandra Vinczeová, rod. Románová, nar.xxxxx, bytom
Kráľová nad Váhom č. 42 a Tibor Vincze, rod. Vincze, nar.xxxxx, bytom Kráľová nad Váhom č. 42, za
cenu 12,- €/m², a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Dôvodom osobitného zreteľa je zámer konateľov vysporiadať vlastníctvo pozemkov podľa skutočnej
držby.
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Predaj pozemku schválilo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
8. Návrhy zmlúv – Z-BOX
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umiestnenia samoobslužného automatu (ZBox) slúžiaceho k vydávaniu zásielok. Jednalo by sa o plochu
vo výmere 0,68 m². Predložila dva návrhy zmlúv, ktoré boli doručené poslancom OZ na preštudovanie.
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce – informoval prítomných na základe zistených informáciách od
firmy, že kde by mohli byť boxy umiestnené, ako by fungovali
Po informáciách bola rozprava ohľadom zmlúv – obsah, povinnosti prenajímateľa, cena nájmu,
technické podmienky, miery boxov, zriadenie odberného miesta na elektrinu, miesto na umiestnenie,
prepracovanie zmluvy, atď. (viď. záznam na DVD)
Po rozprave a prerokovaní poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 188/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
navrhlo
vrátenie návrh zmlúv na prepracovanie, nakoľko uvedené podmienky obec nemôže akceptovať.
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Vrátenie zmluvy na prepracovanie schválilo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin
Csizmadia, Ing. Edita Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
9. Zámer spracovania PHRSR na roky 2021 – 2027
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja spolu s územným plánom, je základným
dokumentom riadenia samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb
obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu
o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR má charakter strategického
strednodobého rozvojového dokumentu, ktorý koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť
rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na ich zabezpečenie.
V zmysle zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je
existencia PHRSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre
rozvojové projekty obce. Keďže obec PHSR má po platnosti je potrebné vypracovať nový program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
Návrh zámeru spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Kráľová nad
Váhom na roky 2021 – 2027 bol spracovaný v súlade s Metodikou tvorby PHRSR 2020, verzia 1.0.3.
Sú pripravené dotazníky pre verejnosť (pre obyvateľov aj pre organizácie) v papierovej forme aj
elektronická verzia na webovú stránku obce.
Boli spracované strategické zámery – vyhodnotenie z PHSR a nové zámery
Boli oslovené podnikateľské subjekty a spoločenské organizácie na území obce s ponukou o účasť na
procese tvorby a implementácie PHRSR obce - zatiaľ nikto neprejavil záujem.
Toho času sa vytvárajú pracovné skupiny, minimálne 3 členné.
Písomná informácia ohľadom PHRSR, návrh zámeru, strategické zámery a návrh dotazníka boli
doručené poslancom OZ.
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – navrhla do dotazníka zapracovať otázku „ako hodnotíte služby
obce a obecného úradu“ a aby tam bola aj možnosť na pripomienky a námety
Po prerokovaní a návrhu poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 189/2018-2022/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Kráľová nad Váhom
na roky 2021 – 2027
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Zámer schválilo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita Hambalková,
Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
10. Prístavba MŠ
Referentka obce, Alžbeta Vadkertiová vypracovala správu/informáciu ohľadom prístavby materskej
školy – zvýšenia kapacity. Správa/informácia, súhrnný rozpočet stavby a výzva bola doručená
poslancom OZ.
Starosta obce v krátkosti informoval prítomných o rozšírení kapacity materskej školy.
Po informáciách bola rozprava medzi prítomnými ohľadom rozpočtu, realizácií prístavby MŠ (viď.
záznam na DVD)
Po rozprave poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 190/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
Berie na vedomie
Informáciu ohľadom prístavby Materskej školy v Kráľovej nad Váhom
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Informácie brali na vedomie 7 poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze
11. Žiadosť o zníženie poplatku za KO na rok 2021 – Pohostinstvo Kráľová nad Váhom č. 1,
a TROPI s. r. o. Váhovce
Uvedené zariadenia podali žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad, nakoľko kvôli opatreniam
COVID-19 museli byť dlho mimo prevádzky.
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – navrhla vybaviť žiadosti v zmysle VZN obce o poplatku za
komunálne odpady a DSO.
12. Iné
Starosta obce podal informáciu ohľadom výberového konania na post riaditeľky MŠ - do výberového
konania sa nikto neprihlásil, z toho dôvodu je voľné jedno miesto učiteľky MŠ.
Rozprava ohľadom výberového konania, poverenia niektorej učiteľky výkonom funkcie riaditeľky,
možnostiach spojenia školských zariadení, obsadenie pracovného miesta učiteľky, fungovania
materskej školy (viď. záznam na DVD)
Ing. Ladislav Adamkó, poslanec OZ – pripomenul starostovi obce vyzvať majiteľa nehnuteľností A.
Rajjovú, aby odstránila burinu (väčšinou je to ambrózia) zo záhrady
Rozprava ohľadom kosenia na verejných priestranstvách, čiernych skládkach odpadu, likvidácií
čiernych skládok, triedenia odpadu, odvozu odpadu. Do rozpravy sa zapojili všetci prítomní poslanci
OZ (viď. záznam na DVD)

-14513. Záver
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu zasadnutia OZ a po rozprave starosta obce poďakoval
prítomným za ich účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta obce

Ing. Ladislav Adamkó

Ondrej Kožuch

