Uznesenia OZ – rok 2017
Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 1/2017 – 27.2.2017
Az önkormányzat 1/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok

č.
uzn.

1/1/2
017

Text:

Szöveg:

Hlasovanie

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

Alistál Község Önkormányzata

Szavazás

berie na vedomie hlásenie
kultúrnej komisie

tudomásul veszi a kulturális
szakbizottság jelentését

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

2/1/2
017

schvaľuje správu hlavního
kontrolóra

jóváhagyja a főellenőri
jelentéseket”

o kontrolnej činnosti za
rok 2016
o následnej kontrole
plnenia uznesení
o následnej kontrole
schvaľovania VZN

- 2016-os évi ellenőrző
tevékenységről

-

-

3/1/2
017

berie na vedmie informatívnu
správu o plnení vnútorného
predpisu v zmysle zák.
307/2014
schvaľuje

plán

kontrolnej

- határozatok teljesítésének
ellenőrzéséről

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

- helyi érvényű rendeletek
elfogadásáról
tudomásul veszi a 301/2017 sz. t.
szerinti belső előírás
betartásáról szóló információt

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

jóváhagyja a főellenőr 2017-es évi

4/1/2
činnosti hlavného kontrolóra munkatervét
017
na rok 2017

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

odmieta návrh firmy Galileo na
v oblasti

5/1/2
dodávku
služieb
017
tvorby web-stránky

elutasítja a GALILEO cég ajánlatát
web-oldal szerkesztési
szolgáltatásra

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

schvaľuje preplatenie faktúry

jóváhagyja a visszamenőlegesen

6/1/2
za spätné vyúčtovanie spotreby kiállított szála kifizetését a
017
elektrickej
energie villanyfogyasztásra 680,18 euró
v cintorínoch vo výške 680,18
bývalému správcovi (Jánovi
Szamaránszkymu)

öszegben a temető volt
üzemeltetőjének (Szamaránszky
Jánosnak)

súhlasí

jóváhagyja a régi községi hivatal

s prenájmom

7/1/2
miestností v starej budove OcU helyiségeinek bérbeadását a GIM
017
podľa žiadosti GIM TECH s.r..o. TECH s.r.o. –nak azzal a feltétellel,
s podmienku,

že

v prípade

ha szükség esetén a bérlő

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

potreby obce nájomca uvoľn
miestnosti

felszabadítja a szóban forgó
helyiségeket

odmieta ponuku na osvetlenie

elutasítja az SE Predaj s.r.o.
ajánlatát a gyalogos átkelők
megvilágítására – a Komáromi úton
és a Fő utcán olcsóbb megoldást
keres a gyalogos átkelők
megvilágítására, jelölésére.

8/1/2
priechodov pre chodcov od
017
firmy SE Predaj s.r.o.

a navrhuje hľadať lacnejšie
riešenia osvetlenia, resp.
zvýraznenia priechodov pre
chodcov na Komárňanskej
ceste aj na ul. Hlavnej

9/1/2
017

10/1/
2017

súhlasí, aby firma TOMA-NET
využívala stĺpce miestneho
rozhlasu ako podpery pre
optické káblovanie na území
obce

beleegyezik, hogy a TAMA-NET cég
az optikai szálas vezetékek
kihúzásához a faluban a
hangosbemondó oszlopait
használja tartóelemként

schvaľuje VZN o financovaní
škôl na rok 2017

jóváhagyja az iskolák
finanszírozásáról szóló rendeletet
2017-re

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0
Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

schvaľuje plnenie rozpočtu za

11/1/
rok 2016
2017

jóváhagyja
a
2016-os
költségvetés teljesítését

évi

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

schvaľuje

hlásenie

12/1/
inventarizačnej komisie
2017

elfogadja
jelentését

a

leltárbizottság

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

berie na vedomie zápis do

13/1/
kroniky obce za rok 2015
2017

tudomásul veszi az anyag beírását a
községi krónikába a 2015-ös évről

Za 9
Proti 0
Zdržal sa 0

poverí kultúrnu komisiu, aby na

megbízza

a

kulturális

14/1/
ďalšie zasadnutie OZ dali návrh szakbizottságot, hogy a következő
2017 na vymenovanie nového ülésre tegyenek javaslatot az új
kronikára obce a na osoby
poverené schvaľovania obsahu
kroniky

községi krónikás személyére és a
krónika
anyagát
jóváhagyó
személyekre

na základe výsledku tajného

titkos szavazás eredménye alapján

ods. 2. zák. o odmeňovaní
starostov obcí o 27,25 %
vypočítanej z priemernej mzdy
v národnom
hospodárstve
vykázanej za predchádzajúci
kalendárny rok

4. paragrafusa 2. bekezdése szerint
azaz az előző éves nemzetgazdasági
átlagból
kiszámított
jutalom
emelését 27,25%-kal

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

15/1/
hlasovania schvaľuje zvýšenie jóváhagyja
a
polgármester
2017 odmeny starostu podľa par. 4 jutalmazásának emelését, a törvény

Za 8
Proti 0
Zdržal sa 0

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 2/2017 – 14.3.2017
Az önkormányzat 2/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok

č.
uzn.

16/2/
2017

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....
Zruší uznesenie č. 55/5/2016
o uzavretí zmluvy s DRON
s.r.o.

Hlasovanie
Szavazás

Megszünteti az 55/5/2016 sz.
határozatot a szerződéskötésről a
DRON-nal

Mellette 7
Ellene 0
Tartózkodott
1

17/2/
2017

18/2/
2017

19/2/
2017

20/2/
2017

Schvaľuje územný plán obce
podľa predloženého návrhu
s vynechaním ťažby štrku
s poznámkou: v prípade, že do
31. marca bude predložené
potvrdenie o tom, že ťažba
štrku
je
v súlade
s podmienkami stanovenými
Slovenského
vodohospodárskeho podniku
š.p., potom sa zanecháva
lokalita G1 v územnom pláne

Az
önkormányzat
a
község
területfejlesztési
tervét
a
beterjesztett
formában
a
kavicsbányászat
kihagyásával
jóváhagyja azzal a megjegyzéssel,
hogy amennyiben március 31-ig lesz
igazolás
arról,
hogy
a
kavicsbányászat a vízgazdálkodási
feltételeknek megfelel., akkor a G1es terület a területfejlesztési
tervben megmarad.

Verejné obstarávanie na
Schvaľuje obnovenie budovy
s.č. 85 ako obecného domu opravu strechy, výmenu
výplní otvorov a zateplenie
fasády - navrhuje verejné
obstarávanie na
predpokladanú cenu 40 000
eur
Schvaľuje výstavbu pergoly
k domu
smútku
v hornoštálskom
cintoríne
navrhuje verejné obstarávanie
na cieľovú sumu 12 000 eur.

Jóváhagyja a 85 h. sz. épület, mint
faluház
tatarozását
(tető,
nyílászárók, homlokzat) . A
közbeszerzést
40 000
euró
feltételezett összegre javasolja

a)

a)

Predaj
parcely
vyhláseného v uznesení č.
36/4/2016
schvaľuje
v prospech Petera Nagya
bytom Dolný Štál, Lesná
483/5
b) Schvaľuje dôvod vhodný
osobitného zreteľa, že
prístup k pozemku so
súhlasom
terajších
užívateľov má Peter Nagy

Jóváhagyja
pergola építését a
felistáli
ravatalozóhoz.
A
közbezserzést
12 000
euró
célösszegre javasolja

36/4/2016 sz. határozatban
meghirdetett 510/111 sz.
parcella eladását Nagy Péter
részére hagyja jóvá
b) Jóváhagyja a különleges
elbírálásra érdemes okot,
miszerint a telekre a bejutás a
jelenlegi használók
beleegyezésével a kérvényező,
Nagy Péter számára biztosított

Mellette 8
Ellene 0
Tartózkodott
0

Mellette 5
Ellene 1
Tartózkodott
2

Mellette 5
Ellene 1
Tartózkodott
2

Mellette 8
Ellene 0
Tartózkodott
0

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

Vyzýva Júliusa Écsiho, aby

21/2/
doplnil svoju žiadosť na Ďalšie
2017 zasadnutie obecného
zastupiteľstva o doklad,
s ktorým potvrdzuje rozdiel
medzi predávanými parcelami
a parcelami, ktoré má vo
vlastníctve.

Súhlasí s výdavkom vo výške

22/2/
3000 eur na verejné
2017 obstarávanie k projektu

Felszólítja Écsi Gyulát, hogy töltse
fel kérvényét a következő
önkormányzati ülésre olyan irattal,
amely igazolja a az eladott és a
jelenlegi tulajdon közti
különbözetet

Schvaľuje opravu verejného

Predpokladaná cena pre
verejné obstarávanie je 18 000
eur.

Ellene 1
Tartózkodott
0

Jóváhagyja a 3000 euró kiadást a
gyűjtőudvar műszaki
felszerelésének közbeszerzésére

„Technické zariadenie pre
zberný dvor“

23/2/
osvetlenia, výmenou
2017 osvetľovacích telies.

Mellette 7

Mellette 8
Ellen 0
Tartózkodott
0

Jóváhagyja a közvilágítás javítását,
lámpacserét. A közbeszerzés
feltételezett célösszege 18 000
euró.

Mellette 8
Ellen 0
Tartózkodott
0

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 3/2017 – 27.3.2017
Az önkormányzat 3/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok

č.
uzn.

25/3/
2017

26/3/
2017

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....
Schvaľuje nákup požiarneho
vozidla typu TATRA 815 od
Poľnohospodárske
družstvo
Dolný Štál v hodnote 999.- €.
Bez DPH
A) Berie
na
vedomie
zápisnice
sociálnej
komisie pri OZ zo dňa:
22.03.2017
B) Schvaľuje návrh sociálnej
komisie na odmietnutie
soc. podpory vo výške
50% školného pre 2 deti
žiadateľky.

Hlasovanie
Szavazás

Jóváhagyja a TATRA 815 típusú
tűzoltókocsi megvételét az alistáli
Mezőgazdasági szövetkezettől 999.€ értékben hozzáadott értékadó
nélkül
Tudomásul veszi a szociális
és
egészségügyi
SZB
jegyzőkönyvét 2017. 3.
22.-ről.
b) Jóváhagyja
a szociális
szakbizottság
javaslatát
a szociális
támogatás
elutasítására a kérvényező
2
gyermekének
támogatására a napközis
tandíj 50%-nak kifizetésére

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

Mellette 8
Ellene 0
Tartózkodott
0

a)

Mellette 8
Ellene 0
Tartózkodott
0

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 4/2017 – 11.4.2017

Az önkormányzat 4/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok

č.
uzn.

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

Szavazás

Schvaľuje
vlastné výdavky vo výške
4210,53 eur – ako
spoluúčasť
k projektu
Zberný dvor Dolný Štál
podporovaného
z environmentálneho
fondu
- Vo výške 8 000 eur na
vybudovanie oplotenia
- Zvýšenie rozpočtu na
kapitálne
výdavky
v programe odpadového
hospodárstva z 10000 eur
na 13 000 eur z rezervného
fondu
Navrhuje vypracovať ponuky
na rekonštrukcie:
- Začiatok ulice Kengyelská
- Ul. Pri škôlke
- UIl. Lesná

27/4/ 2017

28/4/
2017

Hlasovanie

Jóváhagyja
-

-

Önrészt
4210,53
euró
magasságban az ökoudvar
porjektjére,
amelyet
az
environmentális fond támogat
8000 euró kiadást az ökoudvar
kerítésére
Költségvetés
emelését
a
hulladékgazdálkodás
beruházási részén 10 000
euróról 13 000 euróra

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Javsolja kidolgozni a javaslatot a
Kengyel utca bekötő részére
Az Óvoda utca és az Erdőhát utca
felújítására

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Súhlasí

s vybudovaním

3

Egyetért

a

3

fekvőrendőr

29/4/ spomaľovacích prahov podľa
megépítésével a Gárdony utcai
2017 predloženého projektu v súlade lakosok kérvénye és a mellékelt
so
žiadosťou
obyvaeľov
Gárdonyskej ulice a podľa
predloženého rozpočtu

tervrajz és árajánlat szerint.

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 1
Tartózkodott/
zdržal sa 1

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

Súhlasí

s uzatvorením

Egyetért

a

testvértelepülési

30/4/ partnerskej zmluvy s obcou
szerződés
megkötésével
a
2017 Kistárkány z Maďarska
magyarországi Kistárkány községgel
Mellette/ za 7
Ellene/ proti 1
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Berie na vedomie hlásenie

31/4/ kultúrnej komisie
217

Tudomásul veszi a
szakbizottság jelentését

kulturális

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

A) Súhlasí, aby kultúrna
komisia
bola
návrhovou komisiou
pre zápisy do obecnej
kroniky
B) Menuje
Zuzanu
Halászovú do funkcie
kronikára obce Dolný
Štál

32/4/
2017

A) Jóváhagyja,
hogy
a
kulturális
szakbizottság
végezze
a
községi
krónikába történő beírást
javasló bizottsági munkát
B) Halász Zsuzsannát kinevezi
Alistál község krónikásának
tisztségébe.

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 2

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 5/2017 – 3.5.2017
Az önkormányzat 5/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok
č.
uzn.

33/5/
2017

34/5/
2017

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....
-

-

Hlasovanie
Szavazás

Berie
na
vedomie
zápisnicu z vyhodnotenia
cenových ponúk zo dňa
22.5.2017

-

Schvaľuje
hlásenie
hlavného
kontrolóra
o čerpaní dotácií za rok
2016

-

Tudomásul
veszi
a
közbeszerzésről
szóló
jegyzőkönyvet 2017. május
22-ről

Ellene/ proti 0

Jóváhagyja
a
főellenőr
jelentését a 2016-os évi
dotációk merítéséről

Mellette/ za 8

Mellette/ za 6

Tartózkodott/
zdržal sa 2

Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

35/5/
2017

-

Schvaľuje záverečný účet
obce za rok 2017 bez
výhrad

-

Feltétel nélkül elfogadja a
2016-os évi zárszámadási
jelentést

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

36/5/
2017

-

Schvaľuje prevod zostatku
roku 2016 vo výške
140 642 eur na rok 2017
do rezervného fondu

-

Jóváhagyja a 2016-os évi
maradvány, 140 642, - euró
átvitelét
a
2017-es
évi
rezervaalapba

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

37/5/
2017

-

Schvaľuje
individuálnu
výročnú správou obce za
rok 2016

-

Jóváhagyja a község egyéni
éves jelentését a 2016-os évről

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

38/5/ 2017

39/5/
2017

40/5/
2017

-

-

Vyhlasuje zámer predaja
parcely č. 1129/4 reg. CKN o výmere 34 m2 –
zastavaná plocha formou
verejnej obchodnej súťaže.

-

Schvaľuje
prenájom
strelnice s budovou na
športovom ihrisku pre MO
Slovenského poľovníckeho
zväzu po skončení nájmu
terajšieho nájomcu za
rovnaké podmienky, ktoré
žiada predložiť vo forme
nájomnej zmluvy na ďalšie
zasadnutie

-

Schvaľuje plnenie rozpočtu
za 1. štvrťrok v roku 2017

-

Meghirdeti az 1129/4 t.sz. 34
m2 területű C – reg. parcella –
beépített
terület
eladását
nyilvános meghirdetés útjűn

Jóváhagyja a sportareálban
található lőtér és épület
bérbeadását
a
Szlovák
Vadászszervezet
helyi
szervezetének a jelenlegi bérlet
befejezése után, ugyanolyan
feltételekkel mint jelenleg,
amelyek bérleti szerződésbe
lesznek lefektetve, és a
következő ülésen ismertetve
lesznek
Jóváhagyja a 2017-es évi
költségvetés 1. negyedéves
teljesítését

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

41/5/
2017

42/5/
2017

-

-

Schvaľuje
jednorazovú
nenávratnú
finančnú
podporu
pre
Jókaiho
Divadlo v Komárne vo
výške

-

Schvaľuje prvú úpravu
rozpočtu na rok 2017

-

Jóváhagyja
az
egyszeri
visszatérítettlen
pénzügyi
támogatást a komáromi Jókai
Színház javára 300 euró
magasságában
Jóváhagyja a 2017-es évi
költségvetés 1. módosítását

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

43/5/
2017

44/5/
2017

45/5/
2017

46/5/
2017

-

-

-

-

Zastaví čerpanie položky
12.3.1 vo výške 500 eur
a rezervuje na divadelné
predstavenie „Buda halála“
– ak to nebude možné z
dotácie

-

Schvaľuje
finančnú
podporu
na
činnosť
skupiny na odhalenie
hodnôt Dolného Štálu vo
výške 520 eur

-

Poverí starostu obce, aby
hľadal
ekonomicky
výhodné
riešenie
na
bezpečné
osvetlenie
priechodov pre chodcov

-

Berie na vedomie hlásenie
kultúrnej komisie

-

A 12.3.1. tétel merítését 500
euró magasságban fenntartja a
„Buda halála” c. színházi
előadásra abban az esetben, ha
nem
lesz
rá
pályázati
támogatási forrás.
Jóváhagy 520 euró támogatást
az alistáli értékfeltáró csoport
részére

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 1

Megbízza a polgármestert, hogy
keressen
gazdasági
szempontból
megfelelő
megoldást a gyalogátkelők
biztonságos megvilágítására
Tudomásul veszi a kulturális
szakbizottság jelentését

Mellette/ za 7
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 1
Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

47/5/
2017

48/5/
2017

49/5/
2017

-

-

-

Schvaľuje zmenu nájomnej
zmluvy
na
vrátenie
priestorov
označených
v žiadosti firmy GIMTECH od 1. júna 2017.

-

Schvaľuje prenájom jednej
miestnosti
v bývalej
ambulancii zubára účelom
poskytnutia
zdravotnej
masáže žiadateľovi V.
Süllovi podľa platného
VZN obce.
Schvaľuje nákup knihy
Gyulu Kérésza v množstve
100 ks vo formáte A4 za
vydavateľskú cenu

-

-

Jóváhagyja a bérleti szerződés
módosítását a GIM-TECH
vállalat kérvényében megjelölt
helyiségek visszaadására június
1-től
Jóváhagyja
egy
helyiség
bérbeadását a volt egészségügyi
központban Süll Vilmos részére
a volt fogászati rendelő helyén
gyógymasszázs szolgáltatására.
Jóváhagyja 100 dr. könyv
megvásárlását Kérész Gyula
könyvéből A4-es formátumban
a kiadási áron.

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 6/2017 – 30.5.2017
Az önkormányzat 6/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok
č.
uzn.

Text
Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

Alistál Község Önkormányzata

Hlasovanie
Szavazás

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

50/6/
2017

-

51/6/
2017

-

52/6/
2017

-

53/6/
2017

-

54/6/
2017

-

55/6/
2017

-

56/6/ 2017

Schvaľuje
prevod z rezervného fondu do
rozpočtu vo výške 800,Eur,
na
vykrytie
vlastných nákladov vo
výške
10%
na
rekonštrukciu verejného
osvetlenia
Schvaľuje
vyhlásenie voľby
hlavného
kontrolóra
podľa
stanovených podmienok
o spôsobe
a vykonaní
voľby.

Jóváhagy
800,Eur-t
felhasználásra
a
rezervaalapból
a
közmegvilágítási
beruházásrsa, mint 10%
önrészt.

Berie na vedomie návrh programu obecných dní
a predpokladané
náklady.

Tudomásul veszi a falunapok
programtervezetét és az Mellette/ za 5
előzetes árkalkulációt.
Ellene/ proti 0

Poveruje starostu, aby začal
jednanie
s predošlou žiadateľkou
M. Juhászovou.

Megbízza a Polgármestert,
hogy tárgyaljon az előző
kérvényezővel
Juhász
Mártával.

Vyhlasuje zámer predaja parc. č. 80/29 v k. ú.
Tőnye
za
účelom
výstavby
bytového
domu
spôsobom
verejnej
obchodnej
súťaže.
Vyvolávacia
cena: 15,- Eur/m².
Schvaľuje
prenájom bývalej strelnice (bez
bufetu) pre MO Slov.
poľovníckeho
zväzu
v Dolnom Štále, súhlasí
s demontážou priečky
a vytvorenia
brány
z bariérového oplotenia
na vlastné náklady
poľov. zväzu.
Schvaľuje
prevod z rezervného fondu do
rozpočtu
vo
výške
2.100,Eur,
na
vypracovanie projekt.
dokumentácie
na
rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice

Kinyilvánítja
eladási
szándékát a 80/29-es sz. Mellette/ za 5
parcellára
a
tőnyei
Ellene/ proti 0
kataszterben
versenytárgyalás
útján
Tartózkodott/
öröklakások építése céljából.
zdržal sa 0
Kikiáltási ár: 15,- Eur/m².

Mellette/ za 5
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Jóváhagyja a főellenőri
Mellette/ za 5
pályázat
kiírását
a
beterjesztés
alapján Ellene/ proti 0
megszabott feltételekkel.
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 5
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Jóváhagyja a volt lőtér
épületének
bérbeadását
(büfén kívül) a helyi Mellette/ za 6
vadásztársaság
részére,
valamint
belegyezik
1 Ellene/ proti 0
válaszfal eltávolításába és
Tartózkodott/
kapu kialakításába a hátsó
zdržal sa 0
betonkerítésből a szervezet
saját költségére.
jóváhagy
2.100,Eur
felszabadítását
a Mellette/ za 6
rezervaalapból
a
tűzoltószertár felújításának Ellene/ proti 0
tervdokumentációjára
Tartózkodott/
zdržal sa 0

57/6/ 2017

58/6/
2017

-

59/6/ 2017

Schvaľuje
prevod z rezervného fondu do
rozpočtu
vo
výške
8.500,Eur,
na
vypracovanie projekt.
dokumentácie
na
komplexnú
rekonštrukciu zberného
dvora
poveruje Starostu, aby na ďalšie zasadnutie dal
zamerať ulice: Lycejnú,
Mostovú a Marhuľovú
s predošlým
zhotoviteľom,
kvôli
obnovy asfaltu

jóváhagy
8.500,Eur
felszabadítását
a
rezervaalapból az öko-udvar Mellette/ za 6
teljes
felújításának Ellene/ proti 0
tervdokumentációjára.
Tartózkodott/
zdržal sa 0
megbízza a Polgármestert,
hogy a köv. ülésre méresse Mellette/ za 6
fel a Lícium, Hídvég és
Ellene/ proti 0
Barackfa utcákat aszfaltozás
céljából
az
előző Tartózkodott/
zdržal sa 0
kivitelezővel.

Schvaľuje VZN o mieste - jóváhagyja a HÉR-t a
a čase zápisu dieťaťa na
2017/18-as
iskolaévi Mellette/ za 6
plnenie
povinnej
tandíjakról a beterjesztés Ellene/ proti 0
školskej dochádzky a o
alapján.
Tartózkodott/
výške
príspevku
v
školskom roku 2017/18
zdržal sa 0
podľa návrhu.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 7/2017 -18.7.2017
Az önkormányzat 7/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok

č.
uzn.

Text

60/7/
2017

-

61/7/
2017

-

62/7/
2017

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

-

Hlasovanie
Szavazás

Schvaľuje
prevod z rezervného fondu do
rozpočtu
vo
výške
1.579,- Eur, na vykrytie
vlastných nákladov vo
výške 5% na likvidáciu
smetí zb. dvora
Schvaľuje 2. úpravu rozpočtu roka 2017
podľa
predloženého
návrhu.

Jóváhagy
1.579,felhasználásra
a Mellette/ za 6
rezervaalapból az öko- Ellene/ proti 0
udvaron
lévő
szemét
eltakarítására, mint 5% Tartózkodott/
zdržal sa 0
önrészt

Odmieta žiadosť Jozefa Antal na umiestnenie
hrobového pomníka pri
jazere.

elutasítja
Antal
József
Mellette/ za 0
kérvényét, hogy a tópartra
síremléket,
sírkövet Ellene/ proti 6
helyezzen el.
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Jóváhagyja a 2017-es évi
Mellette/ za 6
költségvetés 2. módosítását a
beterjesztés alapján
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

63/7/
2017

64/7/
2017

-

-

rezervuje trhové miesto do 1 mesiaca vzadu na
trhovisku pre Vojtecha
Kozmér.

a hátsó piaci-árusítóhelyet 1
hónapos határidővel tartja
Kozmér Béla kérvényezőnek

žiada doplniť žiadosť Michala
Csölle
o hodnoverné doklady
preukazujúce hodnotu
nákladov
kuchynskej
linky a zariadení na
ďalšie
zasadnutie
finančnej komisie pri
OZ.

kéri a kérvény feltöltését az
eredeti
számlákkal
a
kiadásokról a pénzügyi SZB Mellette/ za 6
következő ülésére.
Ellene/ proti 0

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Tartózkodott/
zdržal sa 0

8. – slávnostné zasadnutie – ünnepi ülés
Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 9/2017 – 15-8-2017
Az önkormányzat 9/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok

č. uzn.

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....
Súhlasí

s asfaltovaním

Hlasovanie
Szavazás

ciest

Egyetért

Licium, Hídvég és
utca
aszfaltozásával
63 189 euró költségen

65/9/2017 Lycejná, mostová a Marhuľová
Barackfa
za celkovú cenu 63 189 eur

a

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

66/9/2017

67/9/2017

Súhlasí s vykrytím spoluúčasti
na proket: Sanácia nezákonne
uloženého odpadu vo výške 5%
k dotácii z Environmentálneho
fondu vo výške 30 000 eur.

Egyetért az önrész kifedésével az
illegális hulladék elszállítására, ami
5% az Environmentális alapból
nyújtott 30 000 euró támogatáshoz.

schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o
poskytnutie
finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdeláva-nia žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične
na rok 2017 za účelom
realizácie
projektu
„Rekonštrukcia budov ZŠ
Dolný Štál - Telocvičňa“

Egyetért önrész kifedésével a
tornaterem
felújítására
10%
magasságban

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Javasolja,
hogy
készüljön
árkalkuláció a tornaterem szociális
helyiségei ablakainak cseréjére.

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

68/9/2017

b)
zabezpečenie
realizácie
projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c)
zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výš-ke
rozdielu celkových kapitálových
výdavkov projektu a poskytnutých
finančných prostriedkov MŠVVaŠ
v
súlade
s
podmienkami
poskytnutia pomoci, v minimálnej
výške
10%
z
celkových
kapitálových výdavkov na projekt
t.j. vo výške 10 665,04 EUR.
Navrhuje vyhotovenie cenovej
kalkulácie na výmenu okien v
sociálnych miestnostiach
Obecné zastupiteľstvo Dolný Štál
súhlasí s vykrytím spoluúčasti
najmenej vo výške 5% z 30 000 eur
k dotácii
na
Rekonštrukciu
a prístavbu požiarnej zbrojnice.

Návrh uznesenia
Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/ zdržal sa
0

68/10/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolný
Štál podľa § 11 ods. 4. písm. j)
Zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení nesk. predpisov
a)
konštatuje, že podmienky
uvedené v uznesení č. 51/6/2017 zo
dňa
4.7.2017
boli
splnené
uchádzajúcimi sa kandidátmi na
funkciu hlavného kontrolóra
b)
berie
na
vedomie
výsledky
hlasovania
voľby
hlavného kontrolóra Obce Dolný
Štál na funkčné obdobie od
1.9.2017 do 31.8.2023.
c)
konštatuje, že na základe
výsledkov
voľby
hlavného
kontrolóra Obce Dolný Štál bol
Ing. Jozef Török
zvolený do funkcie hlavného
kontrolóra obce na obdobie od
1.9.2017 do 31.8.2023
d)
poveruje starostu obce
podpísaním pracovnej zmluvy na
30%
úväzok
so
zvoleným
kontrolórom obce Ing. Jozefom
Törökom.

a) megállapítja, hogy az 51/6/2017 sz.
határozatnak megfelelően ki vol írva a
pályázat a főellenőr választásra
b) Tudomásul veszi a szavazás
eredményét az 1917 szept. 1. – 2023
augusztus 31 időszakra
c) Megállapítja, hogy a szavazás
eredményeképp Ing. Török József lett
megválasztva a főellenőri funkcióba
d9 Megbízza a polgármestert, hogy a
megválsztott Török József főellenőrrel
kösse meg a szerződsét 30%-kos
munkaviszonyra

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 11/2017 – 03.10.2017
Az önkormányzat 11/2017 sz. ülésén elfogadott határozatok
č. uzn.

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....
69/11/2017

- schvaľuje plnenie rozpočtu k 30.6.2017– jednohlasne

Hlasovanie
Szavazás

- jóváhagyja a költségvetés teljesítését 2017. jún. 30 - hoz

Mellejednohls
nette/ za 7

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
70/11/2017

- Berie na vedomie vyúčto- - Tudomásul veszi a falunapi
vanie obecných dní
elszámolást

Mellette/ za 7
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

71/11/2017

- schvaľuje 3. úpravu roz- - jóváhagyja a 2017-es évi
Mellette/ za 7
počtu r. 2017
költségvetés 3. módosítását
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

72/11/2017

- schvaľuje konsolidovanú - jóváhagyja a község összevont
účtovná uzávierku obce za éves zárszámadását
rok 2016

Mellette/ za 7
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

73/11/2017

- schvaľuje VZN o nájme - jóváhagyja a községi lakások
Mellette/ za 7
bytov
bérletéről szóló helyi érvényű
rendeletet
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

74/11/2017

75/11/2017

76/11/2017

- nakoľko predložené do- - mivel a benyújtott számlák 2015
klady sú z roku 2015-16, -16 - ból vannak, amikor Csölle
keď nájomca (Michal Mihály bérlőnek nem volt
Csölle) nemal podanú žia- beadva
kérvénye
az
dosť, OZ neschvaľuje önkormányzat nem hagyja jóvá
preplatenie výdavkov na a költségek megtérítését a
výmenu podláh a vstavanú padlócserére és a beépített
skriňu
szekrényre
- Vyhlasuje verejnú ob- - Meghirdeti
a
nyilvános
chodnú súťaž na prená- tárgyalást 30 m2 terület
jom pozemku o ploche bérbeadására a 659/16 sz.
30 m2 účelom umiestne- parcellából, min. 15 €/m2
nia predajného stánku na kikiáltási áron árus bódé
parcele č 659/16 vo felállítása céljából.
výške min. 15€/m2/rok –
prípojky zabezpečí nájomca na vlastné náklady
- berie na vedomie hlásenie - Tudomásul veszi az iskolaügyi
komisie školstva
szakbizottság jelentését

Mellette/ za 6
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 1

Mellette/ za 7
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Mellette/ za 7
Ellene/ proti 0

Tartózkodott/
zdržal sa 0

- berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie

77/11/2017

- Tudomásul veszi a kulturális
szakbizottság jegyzőkönyvét
Mellette/ za 7

- berie na vedomie odstúpenie Mgr. Evy Viszkocsovej a súhlasí s nastúpením
Jána Benedeka do funkcie
člena kult. komisie

Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

- berie na vedomie hlásenie - tudomásul veszi a szociális
Mellette/ za 7
sociálnej komisie
szakbizottság jelentését
Ellene/ proti 0

78/11/2017

Tartózkodott/
zdržal sa 0
- súhlasí s podporou vo - egyetért a szociális bizottság
Mellette/ za 7
výške 50% na poplatok za javaslata alapján 2 kérvényező
školský klub pre žiadate- támogatásával a napközis illeték Ellene/ proti 0
ľov podľa návrhu sociál- 50% - ban való térítésére.
Tartózkodott/
nej komisie
zdržal sa 0

79/11/2017

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 12/2017 – 28.11.2017
Az önkormányzat 12 /2017 sz. ülésén elfogadott határozatok
č. uzn.

Text
Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

80/12/
2017

-

schvaľuje plnenie rozpočtu k 30.9.2017

Alistál Község Önkormányzata

Hlasovanie
Szavazás

- jóváhagyja a 2017-es évi költ- Mellette/ za 9
ségvetés teljesítését szept. 30Ellene/ proti 0
hoz
Tartózkodott/
zdržal sa 0

81/12/
2017

- neschvaľuje
predĺženie - nem hagyja jóvá Radi Béla Mellette/ za 8
nájomnej zmluvy na 10 ro- bérleti
szerződésének
Ellene/ proti 0
kov s Béla Radim
meghosszabbítását 10 évre.
Tartózkodott/
zdržal sa 1

Schvaľuje:
Tomáš
Horváth,
starosta obce

82/12/
2017

- odmieta žiadosť o rozšíre- - elutasítja az bolt bérletének Mellette/ za 9
nie predajne v klubovni kibővítését az ALI-BI klub
Ellene/ proti 0
ALI-BI
helyén
Tartózkodott/
zdržal sa 0

83/12/
2017

84/12/
2017

-

-

súhlasí, aby na pozemku - jóváhagyja a vasút projektjének
p.č. 2192/1 v k.ú. Horný kivitelezését a kért parcellákon. Mellette/ za 9
Štál a na parc. č. 3369 Szerződés
feltételeiről
a
k.ú. Dolný Štál bola us- továbbiakban fog a testület Ellene/ proti 0
kutočnená stavba podľa tárgyalni
Tartózkodott/
projektu ŽSR. O možzdržal sa 0
nostiach
zmluvného
vzťahu bude rokovať
ďalej.
schvaľuje peňažný prí- - jóváhagy
100
eurót
a Mellette/ za 9
spevokr vo výške 100 Nagmyegyeri
MTNY
eur pre Gymnázium Gimnázium
részére, Ellene/ proti 0
s VJM vo Veľkom Me- emlékkönyv kiadására
Tartózkodott/
deri ako príspevok na
zdržal sa 0
pamätnú knihu školy
vedomie stano- - tudomásul veszi a főellenőr Mellette/ za 9
visko hlavného kontrolóra állásfoglalását a költségvetés
k plneniu rozpočtu k 30.9. teljesítéséről 2017. szept. 30- Ellene/ proti 0
2017
hoz
Tartózkodott/
zdržal sa 0

85/12/
2017

- berie na

86/12/
2017

-

schvaľuje správu hlav- - jóváhagyja a főellenőr jelentését
ného kontorlóra o vý- a CMAI – ban végzett pénzügyi Mellette/ za 9
sledku finančnej kon- ellenőrzésről 2017. június 30 –
Ellene/ proti 0
troly v ZŠ MK s VJM hoz
k 30.6.2017
Tartózkodott/
zdržal sa 0

87/12/
2017

-

berie na vedomie hláse- - tudomásul veszi a szociális Mellette/ za 9
nie sociálnej komisie szakbizottság jelentését és
a navrhuje zverejnenie javasolja az ápolószolgálatról Ellene/ proti 0
VZN o opatrovateľskej szóló HÉR –t változás nélkül
Tartózkodott/
službe ako to bolo s ko- kifüggeszteni
zdržal sa 0
misiou predložené

-

berie na vedomie hláse- nie kultúrnej komisie

88/12/
2017

Mellette/ za 9
tudomásul veszi a kulturális
Ellene/ proti 0
szakbizottság jelentését
Tartózkodott/
zdržal sa 0

89/12/
2017

90/12/
2017

-

a) zruší VZN č. 4/2013
a) Megszünteti a 4/2013 sz.
o poplatkoch
za
rendeletet
a
znečistenie ovzdušia
levegőszennyezési
b) schvaľuje nové VZN
illetékről
o poplatkoch
za
b) jóváhagyja
az
új
znečistenie ovzdušia –
levegőszennyezési
v predloženom
znení
illetékről szóló HÉR-t az
bez zmien
előterjesztett formában
schvaľuje VZN o zavedení a poskytovaní elek- - jóváhagyja az elektronikus
tronických služieb – szolgáltatások
bevezetéséről
v predloženom znení – szóló HÉR –t
bez zmien

Mellette/ za 9
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 9
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Uznesenia Obecného zastupiteľstva na zasadnutí OZ č. 13/2017 – 12.12.2017
Az önkormányzat 13 /2017 sz. ülésén elfogadott határozatok
č. uzn.

Text

Alistál Község Önkormányzata

Obecné zastupiteľstvo
Dolný Štál ....

90/13/2017

schvaľuje VZN o financovaní - jóváhagyja az iskolák finanszírozásáról szóló HÉR-t 2018 -ra
škôl na rok 2018 so
zapracovanými zmenami

Hlasovanie
Szavazás

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

91/13/2017

schvaľuje VZN o opatrova- - jóváhagyja az ápolószolgálatról
teľskej službe s účinnosťou szóló HÉR-t, 2018. január 1-ji
od 1.1.2018
hatálybalépéssel

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

92/13/2017

93/13/2017

prejavuje zámer podporovať - kinyilvánítja
szándékát
a
projekt telovýchovnej jed- sportszervezet
projektjének
noty v prípade úspešnosti vo támogatására
a
szükséges
výške potrebnej spoluúčasti.
önrész
magasságában,
amennyiben a pályázat sikeres
lesz
a) Obecné zastupiteľstvo - a) jóváhagyja a 2018-as évi
schvaľuje
predložený költségvetést
rozpočet na rok 2018
- b) tudomásul veszi a 2019 -20
b) berie na vedomie návrh időszak költségvetési javaslatát
rozpočtu na obdobie 20192020.

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0
Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

Schvaľuje
: Tomáš
Horváth,
starosta
obce

94/13/2017

schvaľuje preplatenie výdav- - jóváhagyja
a
költségek
kov za nákup materiálu na kifedését
Ollári Vince
výmenu laminátovej podlahy lakásában a padló cseréjére a
podľa predloženej cenovej beterjesztett
kalkulácie vo výške 532,19 árkalkuláció´szerint
532,19
eur v byte V. Olláriho z euró értékben
fondu opráv.

Mellette/ za 8
Ellene/ proti 0
Tartózkodott/
zdržal sa 0

