
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva, konaného dňa 13.9.2017 o 18,30 h v zasadacej

miestnosti obecného úradu v Šintave

prítomní: vid' prezenčná  listina

Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce  Miroslav  Holička,  ktorý  privítal

pri'tomných poslancov a občanov obce.
Skonštatoval,  že  OZ je  uznášaniaschopné vo všetkých  bodoch  programu,  nakoľko je  prítomných   7

poslancov z celkového  počtu  9.  Ospravedlnený  poslanec  Martin  Polák.  Oneskorene  prišla  poslankyňa
Marta  Mizerová,  hla!,ovala až   od bodu č. 3/.
Za   overovateľov   zápisnice   z   dnešného   zasadnutia   predsedajúci   určil   poslancov   OZ     -   Slavomíra

Kloknera,  Romana  Matušicu.

V rámci rozpravy vystúpili  poslanci:
-       Režnáková -v pozvánke chýbajú  body programu:  interpelácia  poslancov, diskusia občanov,

žiadosť Miroslavy Juraši'kovej, žiadam o zaradenie jednotlivo.

Šimulčík -žiadam o zaradenie dvoch bodov do programu,  ktoré som  poslal aj na obecný

úrad:  kontrola výdavkov v škole,  preliezky pre deti.

Matušica -dnes nie je vhodný čas, zaradíme tieto body na  najbližšie zasadnutie OZ, aby sme

si ich  predtým prediskutovali v rámci porady. Súhlasím s preliezkami pre deti, lebo ked' už

sme zaplatili za  projekt, tak by sme mohli nájst' nej.aké finančné  prostriedky na  realizáciu.

Šimulčík -súhlasím  s preložením  na  na`jbližšie zasadnutie.

Šimulčík -navrhol stanoviť si dátum  najbližšieho zasadnutia  obecného zastupiteľstva, ako

bod  programu.

Starosta -najbližšie obecné zastupiteľstvo bude   dňa 23.10.2017

Hlasovanie za  návrhy poslankyne  Režnákovej na doplnenie bodov p`rogramu:

-      žiadosť Mgr. Miroslavy Jurašíkovej, Šintava č. 480 o zmenu postupu obce šintava vo veci

ohlásených stavebných prác na nehnutel'nosti, p.č. 288/2, 288/3, k.u. Šintava
-       lnterpelácia poslancov

-       Diskusiaobčanov

Výsledok  hlasovania:  prítomných  7(Holbíková,  Klokner,  Lipovský,  Matulová,  Matušica,      Režnáková,

Šimulčík)   za   6   (Holbíková,   Klokner,   Matulová,   Matušica,   Šimulči'k,   Režnáková),   proti   0,   zdržal   sa

1(Lipovský) -návrh bol prijatý.

Hlasovanie za  návrhy poslanca Šimulčíka  na doplnenie bodov programu,  hlasovanie jednotlivo:

-       Kontrolavýdavkovvškole

Výsledok  hlasovania:  pri'tomných  7(Holbi'ková,  Klokner,  Lipovský,  Matulová,  Matušica,      Režnáková,

Šimulčík)   za   2   (Holbíková,   Šimulčík)      proti   0,   zdržal   sa   5(Lipovský,   Matušica,   Klokner,   Matulová,

Režnáková) -návrh nebol prijatý.

-      Určenie dátumu zastupitel'stva



Výsledok  hlasovania:  prítomných  7(Holbíková,  Klokner,  Lipovský,  Matulová,  Matušica,      Režnáková,

Šimulči'k)  za 7  (Holbíková,  Klokner,  Lipovský,  Matulová,  Matušica,  Šimulčík,  Režnáková),  proti 0,  zdržal

sa 0 - návrh bol prijatý.

K bodu č. 2/

l(ontrola plnenia uznesenia z predchádzaiúceho zasadnutia

Kontrolu  plnenia  uznesenia  z  predchádzajúceho  zasadnutia  obdržali  poslanci  spolu  s  pozvánkou,

tvorí   prílohu   zápisnice   a    predsedajúci   všetkých   prítomných   oboznámil   s   plnením    uznesenia   z

predchádzajúceho zasadnutia.

-       V rámci  rozpravy vystúpil  poslanec  Šimulčík -bolo  dohodnuté,  že  na  septembrovom  zasadnutí

budú zaradené 3 materiály, sú to uznesenia č.183,184,187.
-       Starosta-budú zaradené na  najbližšom zasadnutíoz

Po  rozprave  bolo  zahájené  hlasovanie.  Predsedajúci  dal  hlasovať za  návrh  uznesenia  č.  204 v znení :

Obecné zastupiteľst\/o v Šintave berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesenia z pľedchádzajúceho

zasadnutia.

Výsledok  hlasovania:   prítomných  7(Holbíková,   Klokner,   Lipovský,   Matulová,   Matušica,     Režnáková,

Šimulčík)   za    5(Holbíková,    Klokner,    Lipovský,    Matulová,    Matušica)   proti   0,    zdržal   sa   2(Šimulči'k,

Režnáková) -návrh bol prijatý.

K bodu č. 3/

žiadosť o súhlasné stanovisko k pľoiektu: Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia domova sociálnvch

služieb v Šintave

Písomné    vyhotovenie     ktomuto     bodu     obdržali    všetci     poslanci     atvorí    prílohu     zápisnice.

Predsedajúci  udelil  slovo  riaditeľke  domova  Mgr.  Marte  Haj.dinovej,  ktorá  vysvetlila  podnety,  prečo

vlastne  požadujú  právo  realizácie  stavby.  Naše  zariadenie  podlieha  zákonu  o sociálnych  službách  aj

vyhláške  210,  ktorá  hovorí  o priestorových  podmienkach  a tieto    my  nesplňame  pre  ubytovaných

klientov. Jednou  z možností  je,  že  rozši'rime  priestory,  dve  existujúce  budovy  by sme  prepojili.  Zatiaľ

nepredkladáme  náj.omnú  zmluvu,  lebo  nie je  vyjadrený  súhlas vlastnĺka.  Potom  nasleduje  súhlas TSK

a  následne  budeme  riešit' vzájomne  korektne  nájomnú  zmluvu.   Táto  nájomná  zmluva  by  bola  znovu

vám  -poslancom  predložená.  Chceme  zabezpečit'  udržatel'nost'  sociálnych  služieb,    zaria-denia  soc.

služieb takéhoto typu  majú  byt' max. do 40 klientov,  naše chceme  navýšit' na  20  klientov.   Snažíme sa

za  celé  obdobie  zveľad'ovat'  majetok,  v tomto  duchu  by  som  bola  veľmi  rada,  keby  ste  zvážili  svoje

postoje.

V rámci rozpravy vystúpili  poslanci:

-Šimulči'k -   my sme  už spolu diskutovali  na finančnej  komisii, som  rád že VUC chce  investovať

finančné prostriedky.  Nedostali sme žiadne podmienky financovania výstavby, tie sú dôležité. Podľa

Vašich informácií novopostavená  budova   bude patrit'VUC, pozemok bude náš.  Považujem toto

rozhodnutie za závažné, majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Pripomi'nam, že j.e nerozumné, ked'

pozemok vlastni' jeden vlastník a  budovu druhý.



-Hajdinová -  na  nájomnej. zmluve vždy participujú dvaja, ešte na  ničom sme sa  nedohadovali,

pretože ešte nie je o čom. Budeme mat' pripravenú zmluvu o budúcej zmluve.  Nikdy sme doteraz
nešli tak, že  by VUC siahala  na  majetok.  Ďalej sa  bude vyjadrovať investor, závisi' všetko od stanoviska

vlastníka.

-Lipovský -k tejto žiadosti zasadala aj finančná  komisia,  štyria  členovia  komisie  podporili žiadost',

pán Šimulčík bol za s pripomienkami, dvaja členovia sa  komisie nezúčastnili.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie. Predsedajúci dal hlasovať za návrh uznesenia č. 205 v znení :

Obecné  zastupiteľstvo  v  Šintave  a)  berie  na  vedomie  žiadost' Domova  sociálnych  služieb  pre  deti

a dospelých v šintave o súhlasné stanovisko,  b) predbežne súhlasí so zámerom prístavby realizácie

stavby  na  parcelnom  čísle  č.  517/51  včasti  medzi  existujúcimi  budovami,  ktoré  sB  prepoja,  c)

zaväzuje    obecný    úrad    kprerokovaniu    nájomnej    zmluvy    atú    predložit'    na    odsúhlasenie

k zastupitel'stvu.

Výsledok   hlasovania:   prítomných   8(Holbíková,   Klokner,   Lipovský,   Matulová,   Matušica,   Mizerová,

Režnáková,   Šimulčík)   za   6   (Holbíková,   Klokner,   Lipovský,   Matulová,   Matušica,   Mizerová)   proti   0,

zdržal sa 2 (Šimulči'k,  Režnáková) -návrh bol prijatý.

Poslanec Šimulčík navrhol  k uzneseniu ešte doplnit', aby postavená  budova  bola vo vlastníctve obce.

Predsedajúci dal hlasovať za  návrh   uznesenia č. 206 v znení: Obecné zastupitel'stvo v Šintave

navrhuje, aby postavená budova bola vo vlastníctve obce.

Výsledok   hlasovania:   prítomných   8(Holbíko^J`á,   Klokner,   Lipovský,   Matulová,   Matušica,   Mizerová,

Režnáková,  Šimulčík)  za  2  (Šimulči'k,  Režnáko`vá),    proti  1  (Lipovský),  zdržal  sa  5  (Holbíková,  Klokner,

Matulová,  Matušica,  Mizerová)) -návrh nebol prijatý.

K bodu č.  4/

List p. Jurašovei -žiadost' o zmenu postuDu obce Šintava vo veci ohlásených stavebných prác na

nehnuteľnosti. D.č. 288/2, 288/3, k.u. šintava

Písomné    vyhotovenie     ktomuto     bodu     obdržali    všetci     poslanci     atvorí    prílohu     zápisnice.

Predsedajúci  udelil  slovo  Mgr.  Miroslave Jurašĺkovej -žiada  o prehodnotenie   postoja   v tejto  mojej

záležitosti. V jednoduchosti to poviem  len tak, že žiadna stavba v obci Šintava čo sa týka zatepľovania

nie je riešená okrem moj.ej..  Považujem to za osobný útok voči moj.ej osobe.
-       Starosta -stavebné veci rieši obecný úrad  nie poslanci

-Šimulči'k-dovolím si navrhnúťuznesenie ktomuto boduvznení:   OZschvaľuje,aby na

najbližšom  zasadnutí  OZ boli  predložené všetky povolenia   na zateplenia  budov.

Po rozprave bolo zaháj.ené hlasovanie.  Predsedajúci dal hlasovať za  návrh  uznesenia č. 207 v znení :

Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje, aby na najbližšom zasadnutí  OZ boli predložené všetky

povolenia  na zateplenia budov.

Výsledok   hlasovania:   pri'tomných   8(Holbíková,   Klokner,   Lipovský,   Matulová,   Matušica,   Mizerová,

Režnáková,   Šimulčík)   za   3(Holbíková,   Šimulčík,   Režnáková)   proti   0,   zdržal   sa   5(Klokner,   Lipovský,

Matulová,  Matušica,  Mizerová) -návrh  nebol  prijatý.



K bodu č. 5/

InterDelácia Doslancov

V rámci interpelácie vystúpili  nasledovní poslanci:

-       Šimulčík-sa zaujímal, či máme na všetky obecné budovy zateplenia za  posledných 5 rokov,

-        Holbíková     -     ohľadne     nášho     Zariadenia     opatrovateľskej     služby,     odchádzajú     odtiaľ

zamestnankyne, je tam zlý menežment práce opatrovateliek alebo sestier na oddelení, treba

to  riešiť a  prehodnotiť.
-       Šimulčík  -  chcel  by  som  požiadat'  hlavnú  kontrolórku   na  vykonanie  kontroly  na  Základnej

škole    smaterskou    školou   v   Šintave    na    vianočné    posedenie,    či    boli    použité   finančné

prostriedky v súlade so zákonom -je len na Vás, či sa táto kontrola  uskutoční.
-       Matulová   -informovala   sa   ohľadne   incidentu   krádeže,   na   ulici   vobci   bola   okradnutá

občianka obce.
-        Režnáková-vaprílit.r.  sme  riešili  osadenie  značiek  pred  školou,  vakomj.e  to  štádiu  riešenia.

Žiada do  budúceho zasadnutia  kópia žiadosti,  kedy boli vyzvanĺ policajti.

Ďalej  uznesenie  č.  227  -malo  byť  poslancom  predložené  vseptembri  -uznesenie  -spor

s lodenicou, ďalej sa zaujímala, či bola vyhotovená zmluva o prenáj.me pizzerie v zmysle zásad

hospodárenia   smajetkom   obce.   Poslanci   majú   byt'  informovaní  starostom,   že  je   zmluva

podpísaná.
-       Šimulčík  -doteraz  sa  stále  nedodržuje  zber  plastov  a  papiera,  treba  občanov  informovať

miestnym rozhlasom,  kedy sa čo berie.
-       Vedródyová -kontrola bola  na škole yykonaná.

K bodu č. 6/

Diskusia

V rámci diskusie vystúpili  nasledovní poslanci a občania  obce:

-       Šimulčík-navrhuje, abysme dali priestorktomuto bodu aj.občanom.

Predsedajúci  dal   hlasovať  za   návrh   uznesenia   č.   208  v  znení  :   Obecné  zastupiteľstvo  v  Šintave

schvaľuje, aby sa dnes občania v bode diskusia mali možnosť pýtat' sa.

Výsledok hlasovania:  prítomných 8(Holbíková,  Klokner,  Lipovský,  Matulová,  Matušica,  Mizerová,

Režnáková, Šimulčík) za  5(Holbíková, Šimulčík,  Režnáková  Matulová,   Mizerová)  proti 0, zdržal sa

2(Matušica,  Lipovský)) -návrh bol  prijatý.

-       Marek Endel -pripomienka  k stránke obce,  aby boli zverejňované  materiály,  ktoré dostávajú

poslanci  na  rokovanie zastupiteľstva.
-Mário Macho-prečo nebol zverejnený  materiálohľadne nakladania s majetkom obce,  padlo

veľa  urážok,  informácia  ohľadne   pani Jurašíkovej..

1( bodu č. 7/

Záver

Záverom  predsedajúci poďakoval pri'tomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapi'sala:  Bc.  Slávka  Dobišová


