Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 18. marca 2011
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 77/11-star

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 9. marca 2011

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších úprav a predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva na deň

18. marca (piatok) 2011 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ
v Pastovciach
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Zloženie sľubu poslanca OZ.
4. Interpelácia poslancov.
5. Voľba členov komisie OŽP.
6. Voľba členov volebnej komisie pre voľbu HK obce.
7. Voľba hlavného kontrolóra obce.
8. Koncepcia rekonštrukcie kultúrneho domu.
9. Diskusia.
10.Uznesenie.
11.Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
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Program rokovania: (návrh)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zloženie sľubu poslanca OZ.
Interpelácia poslancov.
Voľba členov komisie ochrany životného prostredia.
Voľba členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce
(ďalej len HK).
7. Voľba HK obce.
8. Koncepcia rekonštrukcie kultúrneho domu (ďalej len KD).
9. Diskusia.
10.Uznesenie.
11.Záver.

Program rokovania: (upravený)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zloženie sľubu poslanca OZ.
Interpelácia poslancov.
Zásady používania služobného vozidla v podmienkach obce.
Názvy ulíc v obci Pastovce.
Doplnenie členov komisie OVP.
Voľba členov komisie ochrany životného prostredia.
Voľba členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce
(ďalej len HK).
10.Voľba HK obce.
11.Koncepcia rekonštrukcie kultúrneho domu (ďalej len KD).
12.Diskusia.
13.Uznesenie.
14.Záver.
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ROKOVANIE:

Bod. 1. Otvorenie zasadnutia.
Predsedajúci starosta obce ( ďalej len PZ) privítal všetkých prítomných a konštatoval,
že je prítomných 7 poslancov OZ a zasadnutie je uznášania schopné.
Bod 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem pani Máriu Rédliovú a za overovateľov zápisnice slečnu
Nikolett Pető a p. Petra Chrenku.

Bod 3. Zloženie sľubu poslanca OZ.
V rámci tohto bodu zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
pán Peter Chrenko ( príloha č. 1).
Schválenie programu rokovania.
Peter Brezovický – doplňujúce návrhy na zaradenie do programu rokovania.
-určenie zásad používania služobného vozidla,
-názvy ulíc v obci Pastovce
-doplnenie členov komisie ochrany verejného poriadku
Hlasovanie:
Za – všetci
Bod 4. Interpelácia poslancov OZ.
Peter Brezovický – by som sa chcel opýtať zástupcu starostu obce o jeho kompetenciách
a jeho práci v tejto funkcii.
Štefan Mészáros, zástupca starostu – sledujem prácu starostu a pomáham pri uskutočňovaní
jeho programu nakoľko sa sním stotožňujem. Snažím sa byť užitočný pre obec a jeho
obyvateľov. Vlastný program nemám žiadny.
Nikolett Pető – vedeli by ste povedať konkrétnu situáciu keď ste zastupovali pána starostu.
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Š. Mészáros – v minulom období som niekoľkokrát zastupoval obec na zasadnutiach
a konferenciách čo sa týka mostu cez rieku Ipeľ. Ináč veľmi nebolo treba nakoľko sa starosta
sám všade väčšinou zúčastnil.
Nikolett Pető – aké sú kompetencie kde môže zástupca zastupovať starostu.
Starosta obce – kompetencie zatiaľ nie sú vymedzené. Zatiaľ zástupca dostal menovací dekrét
a v budúcnosti budú vypracované úlohy a kompetencie zástupcu starostu, ktoré z tejto funkcie
vyplývajú.
Štefan Mészáros – ja túto funkciu robím zadarmo, plat ktorý dostávam si nevyberám ale
nechávam na rôzne charitatívne a dobročinné účely ako Deň detí, kultúrne podujatia
a podobne.
N. Pető – dostávate peniaze aj ako poslanec OZ aj ako zástupca?
Starosta obce – doteraz ako poslanec peniaze nedostával lebo v predošlom období to nebolo
zaužívané. Odteraz mu samozrejme patrí odmena ako poslancovi OZ ako ste si to odhlasovali,
to znamená tých 15,-€ za zasadnutie a aj ako zástupcovi starostu.
Doteraz bolo tak, že poslanci jednoročne raz dostali nejakú odmenu.

Bod 5. Zásady používania služobného vozidla v podmienkach obce Pastovce.
Starosta obce – prosím iniciátora zaradenia tohto bodu do programu rokovania pána Petra
Brezovického aby predložil svoj návrh.
P. Brezovický – ja by som chcel určiť, že čo a ako, sú rôzne variácie v každej obci. Všade
majú určení limit. Tak, že sa začne s nejakým limitom a potom sa ukáže či to stačí alebo nie.
Starosta obce – tak takto to asi nepôjde, mali by ste predložiť nejaký konkrétny návrh. Pokiaľ
ste to dali zaradiť do programu rokovania, tak očakávam Váš konkrétny návrh o čom by sme
mohli rokovať.
P. Brezovický – ja by som chcel či nemá niekto niečo a že sa o tom budeme len rozprávať.
Starosta obce – keď ste to predložili tak musíte mať k tomu nejaký návrh. To by ste mali mať
vypracovaný nejaký dokument „ Zásady používania služobného vozidla“ a predložiť to
ostatným poslancom na oboznámenie sa.
P. Brezovický – tak konkrétny návrh nie je, ja že sa teraz budeme o tom rozprávať
a dohodnúť sa, že ako ďalej
N. Pető – koľko kilometrov by ste potrebovali, koľko jazdíte.
Starosta obce – ja priemerne prejazdím mesačne okolo 2000 km. To je priamo úmerné
s aktivitami obce. Pokiaľ sú nejaké projekty za ktorými treba behať, tak je tých kilometrov
samozrejme viac
Nikolet Pető – koľko treba na služobné účely, koľko na súkromné účely, či sa to môže
používať na súkromné účely, treba to povedať a nech poslanci k tomu vyjadria.
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Starosta obce – Vy ste dali návrh a teraz sa pýtate tých druhých, že čo a ako. Keď ste to
zaradili do rokovania tak musíte mať aj nejaký návrh. Ja som už vydeľ takýto dokument. Je to
na viac strán kde je konkrétne popísané, že čo a ako. Podľa mňa keď to chcete tak sa to musí
predložiť písomne v dostatočnom predstihu poslancom OZ aby si to mohli prezrieť lebo takto
sa budeme rozprávať o ničom. O nejakých kilometroch o ktorých nemáme prehľad.
Rozumiem, že o čo ide ale musíme mať niečo konkrétne z čoho budeme vychádzať.
P. Brezovický – teraz by sme sa mali dohodnúť, že aké by to malo byť parametre, že z čoho
budeme vychádzať.
Š. Mészáros – Pastovce ja na okolí najviac rozvíjajúca sa obec a za tým treba aj voľačo behať.
Možno jeden mesiac prejde 2000 km a v druhom mesiaci netreba len 500.
Starosta obce – Ťažko je povedať, že koľko km potrebujeme, záleží to naozaj na
prebiehajúcich aktivitách. Teraz napríklad prebieha vyúčtovanie dotácie na dom smútku
a z tohto dôvodu som tento týždeň bol v Bratislave a dvakrát v Nitre a stáva sa, že celý týždeň
nemusím ísť nikde. Ja vediem knihu jázd kde píšem všetky svoje jazdy. Stáva sa že niekto je
v núdzi a potrebuje k lekárovi alebo na nejaké vyšetrenie, tak samozrejme ak je to v mojich
možnostiach tak pomôžem. Takto asi pravdepodobne nedospejeme k riešeniu a preto dávam
návrh aby iniciátor návrhu predložil na najbližšie rokovanie konkrétny materiál na rokovanie.
Prosím o hlasovanie
Za – všetci

Bod 6. Názvy ulíc v obci Pastovce.
P. Brezovický – pár ľudí sa ohlásilo, že je nejaká zmena a preto sa chceme opýtať, aké sú
názvy tých ulíc, odkedy sú, ľudia si chceli vymeniť občiansky preukaz a nevedeli názvy ulíc
a proste sú v tom nezrovnalosti. Chceli by sme informácie, že ktorá ulica je aká, kedy to bolo
schvaľované.
Starosta obce – schvaľované to bolo asi pred štyrmi rokmi predošlým zastupiteľstvom. Návrh
názvov ulíc bol zverejnený na pripomienkovanie. Každý sa mohol k tomu vyjadriť
a predkladať návrhy. Na OcÚ bol predložený jeden pozmeňujúci návrh a to zo strany pani
Tünde Zalabai a jej manžela p. Aurela Zalabaiho a to konkrétne zmena názvu ulice „
Staničná“ na názov „ Kráľa Mateja“. Vtedy to bolo takto schválené. Viem, že s tým súvisia
určité problémy a nepríjemnosti pre obyvateľov a preto sa zavádzanie do praxe odďaľovalo.
Vzhľadom, že tento rok prebieha sčítanie obyvateľstva sa pristúpilo k realizácii zavedenia
názvu ulíc a ciest na území obce. Občianske preukazy by sa mali postupne vymeniť. Netreba
to robiť návalovo ale postupne keď má niekto cestu do Levíc tak mu to spravia bezodplatne.
Zverejníme to rozhlasom pre obyvateľov, že sa zaviedli tieto názvy je tu možnosť bezplatnej
výmeny OP.
N. Pető – kedy budú tabule s názvami ulíc?
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Starosta obce – ak sa nájdu financie na ich výrobu, tak sa objednajú. Najneskôr do konca
tohto roku.
P. Brezovický – ešte názvy ulíc by sa mali zverejniť.
Starosta obce – názvy ulíc a ciest sú zverejnené na internete. Od Ipľa č. d. 1 až po križovatku
smerom na Štúrovo je Mikulská cesta, od tejto križovatky smerom na Bielovce je Šahanská
cesta, od tejto križovatky pri OcÚ smerom na Zalabu je Zalabská cesta, ulica za železnicou sa
volá Nový rad, ulica pri železničnej stanici je Kráľa Mateja, ulica dole k Ipľu kde bývajú
Kuruczovci sa volá Tajná, smerom na ČOV od kostola je Stará tajná, smerom k p. T.
Mázsárovi je Úzka a za záhradami sa volá Družstevná ulica.
Nikolett Pető – od kedy platia tieto názvy ulíc?
Starosta obce – asi tri týždne.

Bod 7. Doplnenie člena do komisie OVP.
P. Brezovický – Navrhujem zaradiť nového člena do tejto komisie a to pána Miroslava Heška
ml.
Hlasovanie
Za – všetci

Bod 8. Voľba členov komisie ochrany životného prostredia.
Štefan Mészáros – navrhujem za členov komisie OŽP
- Miroslav Szép
- Peter Chrenko
- Kristián Molnár
- Stanislav Pašek
Hlasovanie
Za - všetci

Bod 9. Voľba členov komisie pre voľbu HK obce.
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Navrhujem do tejto komisie:
Peter Brezovický, predseda
Jolana Fodorová, člen
Nikolett Pető, člen

Hlasovanie
Za – všetci

Bod 10. Voľba HK obce Pastovce.
Na predošlom zasadnutí sme určili podmienky výberového konania na túto funkciu. Do
konania sa prihlásila jedna uchádzačka a to doterajšia HK p. Ing. Anett Toldiová, ktorá
predložila všetky dokumenty požadované v kritériách a taktiež splnila všetky
požadované podmienky. Hlasovanie bude prebiehať tajne.
P. Brezovický – či by sa nedali oddialiť voľby na nejaký čas, znížiť kritéria účasti, aby sa
mohli viacerí prihlásiť.
Starosta obce – kritéria sme si určili, výberové konanie bolo zahájené a preto musí biť aj
ukončené tak ako sme si to v termínoch stanovili. Nevidím dôvod prečo by sme to
menili a nebolo by to fair keby sme to odložili. Určili sme si termín, že dneska bude
voľba. Keď nedostane uchádzačka nadpolovičnú väčšinu hlasov, tak nebude zvolená
a výberové konanie sa musí zopakovať. Prosím volebnú komisiu a jej predsedu aby
zorganizovali priebeh volieb HK
P. Brezovický – hlasovanie prebehlo s výsledkom.
Za – 4

Nie – 2

Zdržal sa – 1

To znamená, že p. Ing. Anett Toldiová bola zvolená za HK obce Pastovce na nasledujúcich 6
rokov.

Bod 11. Koncepcia rekonštrukcie KD v Pastovciach.
Boli Vám predložené materiály. Každý sa mal možnosť s ním oboznámiť aj prostredníctvom
verejnej tabule. Prosím o Váš názor a návrhy.
P. Brezovický – či projekt obsahuje aj nejakú príjazdovú cestu.
Starosta obce – projekt okrem budovy zahŕňa ja prístupové cesty, oplotenie, chodníky,
spevnené plochy, parkovacie plochy. Architektonickú štúdiu predložil p. Ing.
Ladislav Veres.
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Nikolett Pető – odkiaľ na to budú peniaze.
Starosta obce – malo by to biť financované z EU fondu rozvoja vidieka.
Pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky prosím o hlasovanie o tejto koncepcii.
Za- všetci

Bod 12. Diskusia.
Miroslav Szép – čo sa týka KOŽP, ako to bude fungovať.
Št. Mészáros – každý rok je takéto účely menej peňazí. Bolo by dobré vysadiť nejaké stromy,
rastliny a to práve z tých peňazí, ktoré odkladám. Pred Veľkou nocou, zorganizovať brigádu
za účelom zberu smetí na území obce, vedľa ciest a podobne.
Magdaléna Szépová – do takýchto akcií treba zapojiť mladých ľudí. Keď mladý niečo chcú
od obce tak by sa mali na takýchto akciách zúčastňovať.
Miroslav Szép – čo bude s takými lokalitami ako sú stará tehelňa
Starosta obce – vlastník tohto pozemku – Ministerstvo hospodárstva SR bol vyzvaný aby svoj
majetok, ktorý momentálne slúži ako neriadené smetisko, dal do poriadku alebo keď nie tak
nech pozemok daruje pre obec, ktorá potom požiada o rekultiváciu tejto plochy.
N. Pető – na vyhotovenie PD kultúrneho domu budú odkiaľ peniaze.
Starosta obce – v rozpočte sme na to schválili určitú sumu. O preplatenie tejto sumy potom
môžeme požiadať aj fond EU ale to všetko záleží na úspešnosti. Na vypracovanie PD musíme
nájsť peniaze lebo je to základ k možnosti uchádzať sa o dotáciu.
Ľudovít Farkas, ml. cintorín by sa mal oplotiť a vo večerných hodinách uzatvoriť.
Magdaléna Szépová – ja by som sa chcel opýtať pána Brezovického, že akú má funkciu
komisia, ktorej je predsedom.
P. Brezovický – je to komisia ochrany verejného poriadku, ktorá má poradnú funkciu pri
riešení rôznych sťažností, priestupkov.
Henrik Tafferner – na území obce sa strašne rozmáha nelegálny výrub stromov, malo by sa
tomu zamedziť.
Rozália Dánielová – či by sa nemohlo predĺžiť svietenie verejného osvetlenia do 01,00 hod
v noci lebo sa robotníci zo Suzuki vtedy vracajú.
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Bod 13. Uznesenie
UZNESENIE č. 3/2011
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce
zo dňa 18. marca 2011

Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
A. berie na vedomie
1.
2.

Vznesené diskusné príspevky.
Interpelácie poslancov OZ

B. konštatuje, že
1.

Zvolení poslanec obecného zastupiteľstva p. Peter Chrenko zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:

C. volí
1.

členov komisie Ochrany životného prostredia

Miroslav Szép
Peter Chrenko
Kristián Molnár
Stanislav Pašek

2.

členov komisie pre voľbu HK obce

Peter Brezovický, predseda
Jolana Fodorová, člen
Nikolett Pető, člen

3.

Hlavného kontrolóra obce Pastovce na dobu nasledujúcich 6 rokov

Ing. Anett Toldiovú
4. člena komisie ochrany verejného poriadku,
Miroslav Heško, ml.
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D/ schvaľuje

1.

Koncepciu rekonštrukcie KD v Pastovciach podľa architektonickej štúdie, predloženej
kanceláriou Ing. arch. Ladislava Veresa.

E/ Ukladá
Predloženie návrhu podmienok používania služobného vozidla v podmienkach obce Pastovce
Termín:
Budúce zasadnutie OZ
Zodpovedný:
Peter Brezovický

Hlasovanie:
Za - všetci

Bod 14. Záver.
Týmto sme vyčerpali všetky body rokovania OZ. Ďakujem všetkým prítomným za účasť.

V Pastovciach 24. marca 2011

Spracovala:

Mária Rédliová

Oto Mészáros, starosta obce

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

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

Overovatelia:

.....................................................
Peter Chrenko

.........................................................
Nikolett Pető
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