č. 365/2015
Zápisnica z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Kajal, zo dňa 18. marca 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení : pani Gy. Borsányiová, Ing. Mária Mészárosová sa dostaví s omeškaním
Neospravedlnení: 0
Hostia: p. A.Srňan, p. V. Štajerová, p. A. Maderková, p. P. Szépvölgyi, p. Z. Kleisnerová
1. bod
Starostka obce privítala prítomných poslancov a hostí a konštatovala, že OZ je uznášaniaschopné vo
všetkých bodoch programu.
Za zapisovateľa starostka určila : Ing. Petra Madarásza
Overením zápisnice starostka poverila : Ing. Patrika Csomóa
Program:
1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu zasadnutia OZ.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4. Schválenie programového vyhlásenia starostky a OZ na volebné obdobie 2014-2018.
5. Poverenie starostky na prípravné práce investičných činností na rok 2014-2018.
6. Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č.731/2011 zo dňa 14.7.2011 o chove, držaní
a ochrane zvierat na území obce Kajal.
7. Žiadosti
8. Zrušenie uznesenia č. 1213/2014 e) odpredaj pozemku z majetku obce Kajal.
9. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov.
10. Schválenie externých členov komisie výstavby a rozvoja obce (ďalej KVaRO) a komisie
sociálnej, školstva, mládeže, kultúry a športu (ďalej SŠMKaŠ).
11. Predloženie výsledkov výberových konaní a uzatvorených zmlúv.
12. Navýšenie fondu opráv pre nájomné byty v správe obce.
13. Predloženie zápisnice z 1. zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu.
14. Predaj hnuteľného majetku obce.
15. Schválenie 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2015.
16. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014.
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2015.
18. Rôzne /zmluva odvoz odpadu ŠJ, zvolanie zhromaždenie obyvateľov obce/
19. Diskusia
20. Záver
Zástupca starostky navrhol zmenu programu nasledovne:
- Vypustiť bod 15. Schválenie 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2015
Poslanci nemali pripomienky k predloženej zmene programu, ani ďalšie pripomienky k programu,
starostka dala hlasovať o programe,
Za: 7 ( Ďurík O., Ing. Tyukos L., Ing. Lauro Osztényi G., Ing. Peter Madarász, Ondrej
Orel, Szendrődi Zoltán, Ing. Patrik Csomó),
Proti : 0,
Zdržal sa : 0
OZ schválilo program a OZ rokovalo podľa programu.

2. bod - Voľba návrhovej komisie
Starostka navrhla do návrhovej komisie poslancov Szendrődi Zoltán a Ing. Patrik Csomó
Uvedení poslanci ani ostatní poslanci nemali pripomienky k zloženiu návrhovej komisie.
Starostka dala hlasovať o členoch návrhovej komisie.
Za: 5 ( Ďurík O., Ing. Tyukos L., Ing. Lauro Osztényi G., Ing. Peter Madarász, Ondrej
Orel),
Proti : 0,
Zdržal sa : 2 ( Szendrődi Zoltán a Ing. Patrik Csomó),
Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Patrik Csomó a Szendrődi Zoltán
3. bod - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starostka obce odovzdala slovo zástupcovi, ktorý predniesol prítomným úlohy, ktoré boli OZ
zadané jednotlivým komisiám:
K uzneseniu číslo /2014
Finančná komisia prerokovala protest prokurátora k VZN č.731/2011 zo dňa 14.7.2011 o chove,
držaní a ochrane zvierat na území obce Kajal a v bode č. 6 zasadnutia navrhuje zrušiť uvedené
VZN.
K uzneseniu číslo /2014
Bývalý starosta obce doteraz neupresnil a nezdôvodnil svoju žiadosť, preskúmanie žiadosti
finančnou komisiou a právnickou kanceláriou je tým podmienené. K plneniu uznesenia sa
pristúpi vtedy, ak tak bývalý starosta učiní.
K uzneseniu číslo /2014
Zástupca starostky uviedol, že kontaktoval veliteľa požiarneho zboru v Galante a prerokoval
možnosť aktivácie dobrovoľného hasičského zboru na území obce Kajal. Z rokovania
vyplynulo, že obec má zo zákona povinnosť zriadiť DHZ. Je to však podmienené tým, že sa
z obyvateľov obce vytvorí stabilná členská základňa, ktorá bude mať práva a povinnosti
vyplývajúce zo zákona. Poslanci sa zhodli, že v prvom rade je potrebné osloviť obyvateľov
obce, či majú záujem o takúto činnosť. Poslanec Madarász navrhol, aby oslovenie prebehlo
v štvrťročnom letáku pre obyvateľov obce a poprípade sa môže vyhlásiť aj v obecnom rozhlase.
K uzneseniu číslo /2014
Nové výberové konanie bolo vypísané, boli vyžrebované osoby na obsadenie nájomných bytov.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Poslanec Ing. Patrik Csomó navrhol zobrať na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ.
Starostka zahájila hlasovanie:
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
OZ zobralo na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 17.12.2014.
4. bod - Schválenie programového vyhlásenia starostky a OZ na volebné obdobie 2014-2018
Starostka obce odovzdala slovo zástupcovi, ktorý predniesol, že sa jedná o premietnutie
predvolebného programu združenia nezávislých kandidátov do programového vyhlásenia starostky
obce Kajal a obecného zastupiteľstva. Poznamenal, že toto uznesenie je dôležité z dôvodu, že
odzrkadľuje jednotnosť poslancov OZ a starostky obce. V programovom vyhlásení sú odzrkadlené
ciele, ktoré chceme dosiahnuť pomocou výziev EÚ, štátnych a neštátnych dotácií, ale aj vlastnými
prostriedkami.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Zástupca starostky Ing. Peter Madarász navrhol schváliť programové vyhlásenie starostky obce
Kajal a obecného zastupiteľstva Kajal.

Starostka zahájila hlasovanie:
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Programové vyhlásenie starostky obce Kajal a Obecného zastupiteľstva Kajal jednohlasne
schválené.

5. bod - Poverenie starostky na prípravné práce investičných činností na rok 2014-2018.
Starostka obce odovzdala slovo predsedníčke komisie výstavby a rozvoja obce (ďalej KVaRO) Ing.
Linde Tyukos, ktorá predniesla, že v nadväznosti na programové vyhlásenie starostky obce Kajal
a Obecného zastupiteľstva Kajal by bolo potrebné, aby obecné zastupiteľstvo poverilo a
splnomocnilo starostku obce na všetky úkony týkajúce sa prípravných prác ohľadom všetkých
bodov programového vyhlásenia starostky obce Kajal a obecného zastupiteľstva na volebné
obdobie 2014 – 2018.
Poverenie s splnomocnenie by sa týkalo prípravných úkonov, ako rokovanie s vlastníkmi
pozemkov, vykonanie geodetických prác, výber architekta, prípadne ďalších úkonov schválených
KVaRO a uzatvorenia zmlúv na uvedené aktivity.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Predsedkyňa KVaRO Ing. Linde Tyukos navrhla schváliť poverenie a splnomocnenie starostky obce
na všetky úkony týkajúce sa prípravných prác ohľadom všetkých bodov programového vyhlásenia
starostky obce Kajal a obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014 – 2018.
Starostka zahájila hlasovanie:
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Poverenie starostky schválené.
6. bod - Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia
Starostka obce predniesla, že po písomnom proteste č. Pd 164/14/2202-2 prokurátorky JUDr. Jany
BÉGEROVEJ zo dňa 30.decembra 2014 bola na zasadnutí OZ Kajal dňa 17.12.2014 zadaná úloha
pre finančnú komisiu prerokovať tento protest. Odovzdala slovo predsedovi finančnej komisie Ing.
Patrikovi Csomóovi. Predseda komisie povedal, že finančná komisia prejednala uvedený protest
prokurátorky a navrhuje OZ zrušiť uvedené VZN.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenie č.731/2011 zo dňa 14.7.2011 o chove, držaní a ochrane
zvierat na území obce Kajal schválené.
7. bod - Žiadosti
Starostka obce prečítala žiadosti, ktoré prišli na obecný úrad od obyvateľov obce.
1) Pán Alexander SZŐKE listom požiadal obecný úrad o rekonštrukciu chodníka na úseku
CVČ – Madarász z dôvodu havarijného stavu uvedeného chodníka.
2) Žiadosť o jednorazovú výpomoc pre Silviu a Tibora Čandala.
3) Žiadosť o jednorazovú výpomoc pre Janu Birkušovú a Milana Kretau.

4) Žiadosť o jednorazovú výpomoc pre Janu Kotkovú a Michala Heneša.
Uviedla že v žiadostiach o jednorazovú výpomoc sa jedná o ťažko choré deti žiadateľov a žiadosti
sú podložené lekárskymi správami.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanec Szendrődi Zoltán navrhol, aby žiadosti boli
posunuté príslušným komisiám na prejednanie.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Úloha - zaradenie žiadosti p. SZŐKEHO do programu komisie VaRO schválené.
Úloha - zaradenie žiadostí o jednorazovú výpomoc do programu komisie SŠMKaŠ.
5) Žiadosť p. Angely Szabo – prenájom bývalého kaderníctva v bývalom zdravotnom
stredisku na zriadenie fotoateliéru od 2.4.2015
Starostka uviedla, že p. A. Szabo doposiaľ užíva miestnosť na poschodí v kultúrnom dome
bezplatne, teraz požiadala, aby fotoateliér mohla prevádzkovať v žiadosti uvedenej miestnosti.
Poslanec Csomó navrhol, aby sa žiadosti vyhovelo za podmienky, že žiadateľka bude uhrádzať 20,euro mesačne ako nájomné za miestnosť.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing. Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi G.,
Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. bod - Zrušenie uznesenia č. 1213/2014 e) odpredaj pozemku z majetku obce Kajal.
Starostka uviedla, že na 2. Zasadnutí OZ bol schválený zámer odpredaja pozemku z majetku obce
Kajal (C-KN parc. č. 523/2.) nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Kajal do vlastníctva p.
Martina Rozkoša a manž. Ireny Rozkošovej, obaja bytom Kajal č. 113 do ich vlastníctva v celosti s
prihliadnutím na súčasné podiely manželov na liste vlastníctva. Predajná cena bola určená na 750 €.
Dotyční nesúhlasili s takouto formou vysporiadania pozemku.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Predsedníčka KVaRO Ing. Linde Tyukos povedala že na základe nesúhlasu druhej strany je treba
zrušiť predchádzajúce uznesenie o predaji a zároveň je potrebné počkať na konečnú písomnú
žiadosť od p. Rozkoša a manželky. Vysporiadanie je aj v záujme obce. Navrhuje zrušiť uvedené
uznesenie z predcházdzajúceho zasadnutia OZ.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Zrušenie uznesenia č. 1213/2014 e) odpredaj pozemku z majetku obce Kajal schválené.
9. bod - Schválenie Zásad odmeňovania poslancov
Starostka odovzdala slovo zástupcovi Ing. Madarászovi, ktorý predniesol, že podľa § 11 ods. 4
písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému
zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať' zásady odmeňovania poslancov. S poukazom na § 25 ods. 1
písm. c) zákona o obecnom zriadení bez prijatia zásad odmeňovania poslancov nie je možné
poskytovať poslancom odmeny.
Ďalej povedal, že nové zásady, ktoré pripravil, ak budú schválené, budú platiť od 1.4.2015. Oproti
starým zásadám je tam jedna zmena a to, že pre poslancov, ktorý sú predsedami komisií, je
navýšená odmena o 25%. Predsedovia komisií sú zodpovedný za prípravu zasadnutí, pripravujú
materiály a vedú zasadnutia svojich komisií.
Táto činnosť naviac v minulých zásadách nebola zohľadnená.

Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Zásady odmeňovania poslancov v obci Kajal schválené.

10. bod Schválenie externých členov komisií
Starostka odovzdala slovo predsedníčka komisie SŠMKaŠ Ing. Gabriele Lauro Osztényi, ktorá
povedala, že je potrebné schváliť externých členov, ktorí budú napomáhať prácu komisie. Do
komisie SŠMKaŠ navrhla schváliť pani Maderkovú.
Následne predsedníčka komisie VaRO navrhla schváliť ako externého člena pána Imricha Konráda.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali ďalšie návrhy na externých členov.
Starostka zahájila hlasovanie o oboch čxterných členoch.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Za externého člena komisie výstavby a rozvoja obce bol schválený p. Imrich KONRÁD.
Za externého člena komisie SŠMKaŠ bola schválená pani Alžbeta MADERKOVÁ.
11.bod Predloženie výsledkov výberových konaní a uzatvorených zmlúv
Starostka obce postupne predstavila všetky zmluvy, ktoré boli uzavreté v období od posledného
zasadnutia OZ. K zdôvodneniam zmlúv sa pripojili aj jednotliví poslanci. Zmluvy uzavreté medzi
Obcou Kajal na jednej strane a na druhej strane:
1) p. Ing. arch. Vlastou Cukorovou – Odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚP obce Kajal.
Starostka predniesla, že na základe uznesenia OZ 1213 /2014 i) zo dňa 17.12.2014 bola
vypovedaná advokátom obce zmluva s Office21 s.r.o. a zároveň uznesením č. 1213 /2014 j)
zo dňa 17.12.2014 určená úloha komisii VaRO na výber novej odborne spôsobilej osoby. Na
uvedenú osobu bolo obecným úradom vypísané výberové konanie a bola vybratá ponuka,
ktorá je takmer o polovicu nižšia ako za predchádzajúceho starostu. Odborne spôsobilá
osoba je potrebná pri prípravných prácach územného plánu obce.
2) p. Ing. arch. Martin Baloga, PhD. – Zhotoviteľ Územného plánu obce Kajal
Starostka predniesla, že bol uskutočnený výber na zhotoviteľa územného plánu, kde sa
taktiež oproti minulému verejnému obstarávaniu podarilo vysúťažiť cca o 4000 eur nižšiu
cenu na územný plán ako za predchádzajúceho vedenia.
3) TOPSET Solutions s.r.o.- zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná
zmluva
Poslanec Madarász predniesol, že na obecnom úrade doteraz pracovníci používali 2
informačné systémy, ktoré neboli navzájom kompatibilné. Z dôvodu zefektívnenia a
zrýchlenia prác bolo potrebné zjednotiť informačný systém. Vzhľadom na to, že väčšina
používateľských programov je aj v súčasnosti od firmy Topset s.r.o., rozšírila sa uvedenou
firmou spolupráca tak, aby celý úrad fungoval pod ich informačným systémom. Súčasne sa
informačný systém rozšíril o modul pokladňa a kataster, ktoré taktiež prispejú k efektívnemu
fungovaniu obecného úradu.

4) Františkom Tomačekom – nájomná zmluva na časť pozemku pri cintoríne
Poslankyňa Ing. Gabriela Lauro Osztényi oboznámila zastupiteľstvo, že sa podarilo
dohodnúť s majiteľom pozemku vedľa cintorína p. Tomačekom, že prenajme časť pozemku
obci, aby sa zabezpečilo parkovanie návštevníkov cintorína. Zmluva je na 5 rokov
s predkupným právom pre obec Kajal.
5) Agentúrou VFPM – sledovanie aktuálnych výziev a dotácií a zároveň podanie projektov: I.
I. Towntwinning – projekt cezhraničnej spolupráce
II. Rozšírenie kapacít materských škôlok
Poslankyňa Tyukos predniesla, že sa jedná o zmluvu, na základe ktorej agentúra VFPM
vypracuje a podá uvedené projekty za našu obec. Poslanci sa zhodli, že na túto činnosť je
treba uzatvoriť zmluvu s externou firmou, lebo na obecnom úrade nie sú na to kapacity a
vypracovanie a odovzdanie projektov je náročný proces.
6) Opendoor – dodatok k zmluve.
Starostka spresnila, že sa jedná o dodatok, ktorým sa v predmete zmluvy mení podanie
projektu na rekonštrukciu komunikácií projektom na zateplenie obecných budov. Projekt
bude podaný na rekonštrukciu strechy a zateplenie 8-bytových nájomných bytov.
7) Máriou Horváth na obsadenie 1-izbovýeho bytu v bývalom zdravotníckom stredisku
Starostka predniesla, že Uznesením č 1214/2014 d) bolo schválené vyhlásenie nového
výberového konania na nájomné byty v bývalom zdravotníckom stredisku. Výberom
uchádzača bola poverená finančná komisia, ktorá losovaním určila poradovník. Poslanec
Ing. Csomó spresnil, že z dôvodu zistenia skutočnosti, že jednoizbový byt na prvom
poschodí je zdravotne závadný, komisia sa rozhodla, že ďalší 2 izbový byt sa ponúkne p.
Szilvii Szabovej a spodný byt ostane neobsadený, kým sa neodstráni príčina vlhkosti
a plesní
8) Zmluvu s právnickou kanceláriou Nagy Karol, JUDr. na paušálne zastupovanie obce Kajal.

Starostka obce predniesla poslancom, že na základe recenzií od starostov okolitých obcí
vybrala advokátsku kanceláriu JUDr. Karola NAGYA, ktorá má skúsenosti so zastupovaním
samospráv.
9) Inta s.r.o. Trenčín – zmluva odvoz odpadu zo školskej jedálne
Starostka ozrejmila, že na základe kontroly vykonanej Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom v Galante bola zadaná úloha zabezpečiť uskladnenie a odvoz
zvyškov jedál z kuchyne miestnej ŠJ pri MŠ a ZŠ.
10) ANEO, s.r.o. Trnava – odvoz použitých batérií
Starostka zdôvodnila zastupiteľstvu, že bolo potrebné uzavrieť dodatok k zmluve, ktorým sa
predlžuje doba trvania zmluvy o zabezpečovaní a zhodnocovania elektronického odpadu, a
to do 31.12.2018.
11) ZSE Energia - Zmluva o združenej dodávke elektriny na byt v bývalom zdrav. stredisku

Starostka obce ozrejmila, že po odsťahovaní sa p. Gábora Nagya zo zdravotníckeho strediska
bolo potrebné prepísanie elektromera na obecný úrad Kajal. Pán Nagy bol toho času prvým
nájomcom v zdravotnom stredisku a elektromer si vtedy vybavoval sám.
12) Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti - Dr. Michal Hudák
Starostka uviedla, že túto zmluvu bolo potrebné uzavrieť s lekárom na vykonávanie posudkovej
činnosti pre obec, napr. pre sociálne prípady. Peňažné plnenie bude iba vtedy, ak bude treba
vypracovať posudok.

13) Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb Orange - Balík
Kengura 30 pre starostku obce.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Uzatvorené zmluvy medzi obcou Kajal a fyzickými a právnickými osobami uvedenými vyššie
schválené.
12.bod - Navýšenie fondu opráv pre nájomné byty v správe obce
Starostka obce odovzdala slovo predsedovi finančnej komisii Ing. Csomovi, ktorý skonštatoval, že
na finančnej komisii bola prejednaná výška fondu opráv v nájomných bytoch obce. Hlavným
problémom je, že až do nedávna fond opráv úplne absentoval, preto nemohli byť naakumulované
finančné prostriedky na tie opravy, ktoré sa vyskytujú teraz, po desiatich rokoch používania
nájomných bytov.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci sa ďalej zhodli, že aj v nájomných bytoch
v okolitých obciach je výška príspevku do fondu opráv na úrovni desiatich percent. Finančná
komisia navrhuje zvýšiť fond opráv z terajších 4% na 8% na všetky nájomné byty obce od
1.4.2015.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Navýšenie fondu opráv pre nájomné byty v správe obce Kajal zo súčasných 4%. Na novú hodnotu
8% od 1.4.2015 schválené.
13.bod - Predloženie zápisnice z 1. zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu.
Starostka obce odovzdala slovo predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Csomóovi.
Predseda prečítal znenie zápisnice zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu dňa 2.1.2015.
Odporučil obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie bez výhrad.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali pripomienky.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov zobraná na vedomie.

14. bod - Predaj hnuteľného majetku obce.
Starostka obce odovzdala slovo predsedovi finančnej komisie Ing. Patrikovi Csomóovi, ktorý
uviedol že finančná komisia navrhuje predať prebytočný majetok obce – nevyužitý príves fekálnej
cisterny.
Cisterna sa má ponúknuť v prvom rade miestnym záujemcom za 500 Eur a v prípade nezáujmu
zabezpečiť zverejnenie na bezplatných inzertných portáloch s uvádzacou cenou 1000 s možnosťou
dohody.
Starostka uviedla, že po zasadnutí finančnej komisii sa vyskytli nové skutočnosti, kedy p. Imrich
Polák ponúkol za príves kalové čerpadlo pre tlakovú kanalizáciu a ďalšie náhradné diely ku
kalovému čerpadlu.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanci sa zhodli, že treba preskúmať konkrétnu
ponuku pána Poláka, lebo funkčné tlakové čerpadlo a aj náhradné diely by boli užitočné pre obec.
Poslanec Szendrődi Zoltán navrhol uložiť komisii VaRO dotiahnuť do konca prípadné podmienky
zámeny. Poslanec Ďurík navrhol, aby v prípade výhodnosti ponuky bola starostka splnomocnená na
podpis zmluvy.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Uloženie úlohy finančnej komisii prejednať ponuku p. Imricha Poláka schválená. Zároveň OZ
splnomocňuje starostku obce na uzatvorenie zmluvy.
15. bod – Vypustený
16. bod - Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014.
Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Ildikó Bujkovej, ktorá predniesla
poslancom OZ svoju činnosť za rok 2014.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Poslanec Csomó sa spýtal na výsledok zadanej kontroly
dvoch faktúr z roku 2014, jedna sa týkala zabezpečenia prednášky v konferenčnej sále v areály
Kaskád a druhá sa týkala zabezpečenia stravovania taktiež cez Kaskády. Kontrolórka povedala, že
už kontaktovala tamojších pracovníkov, ale ešte sa jej nepodarilo dopátrať, o aké akcie išlo. Na
faktúre, ani platobnom príkaze nebol uvedený účel výdavku. Uviedla, že v kontrole bude
pokračovať. Poslanci nemali ďalšie pripomienky k vyhodnoteniu kontrolnej činnosti..
Starostka navrhla zobrať na vedomie správu hlavnej kontrolórky.
Starostka zahájila hlasovanie.
Za: 8
(Ing.Madarász P., Ing. Csomó P., Ing. Mészárosová M., Ing. Lauro Osztényi
G., Szendrődi Z., Ing. Tyukos L., Ďurík O., Orel O..),
Proti: 0,
Zdržal sa: 0
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014 zobrané na vedomie.
17. bod - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2015.
Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Ildikó Bujkovej, ktorá predniesla
poslancom OZ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. Zástupca starostky navrhol zadať úlohu hlavnej
kontrolórke štvrťročne vyhodnocovať výpisy z faktúr mobilných operátorov za telefónne čísla,
ktoré sú používané zamestnancami obce. Ako dôvod uviedol neúmerne vysoké mesačné náklady
obce na telekomunikačné služby. Mesačne sa jedná o cca 350 €, čo je ročne cca 4200 €.
Správu ba mala kontrolórka predkladať vždy do 30 dní od ukončenia štvrťroka.
Starostka zahájila hlasovanie.

