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ZÁPISNICA 

z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 08.12.2022 

 

Prítomní:  

Starosta obce:  Ing. Gabriel Kiš 

 

Členovia OZ: Štefan Bohony, Mgr. Richard Hakszer PhD., Mgr. Erik Márton, Ing. 

Zoltán Márton, Matilda Némethová, Alžbeta Polomová, Ladislav 

Ravasz, Ing. Tomáš Ruman, Zoltán Szabó, Peter Török 

 

Ďalší prítomní: Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke 

   Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka 

   Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka 

 

Verejnosť: Anton Nagy, Vojtech László, Eugen László, Ladislav László, Andrej 

Kolesík, Simona Drozdová, Jozef Kvarda 

 

 

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce 

Ing. Gabriel Kiš (ďalej len „starosta obce“), ktorý privítal prítomné osoby na 1. plánovanom 

zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. plánovaného zasadnutia 

OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke 

obce dňa 29.11.2022, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých 

bodoch rokovania. Poslanec Mgr. Erik Márton sa dostaví na predmetné zasadnutie OZ 

oneskorene. Poslanec Bc. Attila Tamás svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnil. 

 

 

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý je nasledovný: 

 

1. 1. Zahájenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

5. Interpelácia 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jelka 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2023 

8. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2023-2025 
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9. 3. úprava programového rozpočtu obce Jelka 

10. Voľba členov komisií  

11. Prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

12. Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2023 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych daniach 

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jelka 

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka 

16. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

17. Rôzne: 

a) Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného 

kolového mlyna v Jelke 

b) Zmluva o zriadení vecného bremena 

18. Diskusia 

19. Návrh uznesení 

20. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ 

program jednohlasne schválili. 

 

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo 

návrhy na doplnenie programu zasadnutia OZ. Pripomienky ani návrhy na doplnenia programu 

zasadnutia OZ neboli. 

 

 

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba 

návrhovej komisie 

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.  

 

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Ing. Tomáš 

Ruman, Zoltán Szabó. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 

1. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby. 

 

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných 

poslancov OZ: Matilda Némethová, Ing. Zoltán Márton. Prítomní poslanci OZ jednohlasne 

zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení. 
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K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon 

uznesení z 4. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 05.10.2022: 

a) Uznesenie  č. 58.,/2022/OZ - 4: schválenie predaja pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 

982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301, kupujúcemu:  Zlata Luteranová (Záhradnícka ulica). 

 Kúpna zmluva podpísaná, návrh na vklad podaný, vklad vlastníckeho práva do KN 

povolený. 

b) Uznesenie č. 59.,/2022/OZ - 4: schválenie predaja pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 

1182/7, k. ú. Jelka, LV č. 4495, kupujúcemu: Zoltán Fellinger (Jahodná ulica). 

 Kúpna zmluva podpísaná, návrh na vklad podaný, vklad vlastníckeho práva do KN 

povolený. 

c) Uznesenie  č. 60.,/2022/OZ - 4: schválenie prenájmu spoluvlastníckeho podielu (3/5 

z celku) na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. 

ú. Jelka, LV č. 3638, nájomcovi: Mária Morvaiová (orná pôda za Školskou ulicou). 

Nájomná zmluva podpísaná, zverejnená, nájomné za 1. obdobie nájmu zaplatené. 

d) Uznesenie  č. 61.,/2022/OZ - 4: Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

pozemkov: parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, 294/3, 299/2, 299/3, 300/3, 300/2, LV č. 

968 (orná pôda). 

 Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú predmetom 16. bodu rokovania tohto 

zastupiteľstva. 

e) Uznesenie  č. 62.,/2022/OZ - 4: odročenie vypracovania návrhu VZN o určení názvu 

parku pri miestnej kaplnke. 

 V procese riešenia. 

f) Uznesenie  č. 63.,/2022/OZ - 4: poverenie starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, 

prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-

V02. 

V procese riešenia. 

g) Uznesenie  č. 64.,/2022/OZ - 4: poverenie starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, 

prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-

V02.. 

V procese riešenia. 

 

 

K bodu č. 5 programu – Interpelácia 

Starosta obce dal priestor na interpeláciu. 

Mgr. Richard Hakszer PhD. interpeloval starostu obce ohľadne vodozádržných opatrení na 

Novojelčanskej ulici v Jelke. Starosta obce uviedol, že realizácia vodozádržných opatrení na 
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Novoječanskej ulici v Jelke je dočasne pozastavená kvôli podložiu. Plánuje sa v najbližšom 

období v nich pokračovať. 

 

 

K bodu č. 6 programu – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jelka 

Starosta obce informoval prítomných, že funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce Jelka Mgr. 

Márie Tomovičovej sa končí vo februári 2023 a je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra 

na ďalšie 6 ročné funkčné obdobie. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia v nižšie uvedenom znení. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) voľbu hlavného kontrolóra 

obce Jelka, ktorá sa uskutoční 31.01.2023 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Jelke (v 

rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva). 

 

Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

− ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača: 

− prax vo verejnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, 

− znalosť  základných noriem samosprávy, hlavne zákon o obecnom zriadení,  zákon 

o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 

o majetku obcí, zákon o sťažnostiach, 

− osvedčenie o absolvovaní vzdelania hlavných kontrolórov obcí je výhodou, 

− užívateľské ovládanie počítača, 

− občianska a morálna bezúhonnosť. 

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

− osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktné údaje (telefón, e-mail), 

− údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

− úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní, 

− profesijný životopis, 

− informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 
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− súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z.o 

ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného 

kontrolóra. 

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,25 % úväzku. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, týmto dňom je  08.02.2023. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke 

označenej „Voľba hlavného kontrolóra Obce Jelka – neotvárať“ na adresu Obec Jelka, 

Jelka, Mierová 959/17, 925 263, 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 16.01.2023 

do 12.00 hod.. 

 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 

− Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v 

Jelke, dňa 31.01.2023 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu (v rámci zasadnutia 

obecného zastupiteľstva). 

− Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 

písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného 

kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Jelke v časovom rozsahu 

maximálne 10 minút. 

− Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

− Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 

skutočnosti vopred  písomne informovaný. 

− Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 

poslancom. 

− Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú 

kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového 

čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený 

pečiatkou obce. 

− Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží 

poslanec do volebnej schránky. 

− Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:  

a) na predpísanom tlačive, 

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. 

− Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. 

− Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. 
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− Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte 

na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 

získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

− Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

a) počet prítomných poslancov, 

b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

d) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

e) výsledky voľby, resp. II. kola voľby, 

f) meno zvoleného kandidáta. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili znenie vyššie uvedeného návrhu uznesenia. 

 

 

K bodu č. 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2023 

Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Jelka Mgr. Márii Tomovičovej, aby predniesla 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2023  

 

Hlavná kontrolórka obce Jelka Mgr. Mária Tomovičová (ďalej len „hlavná kontrolórka obce“) 

v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov predložila OZ plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 v nižšie uvedenom 

znení. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle predmetného zákona je zameraný na 

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce. Kontrolná činnosť bude vykonávaná na Obecnom úrade v Jelke 

a v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nasledovne: 

1. Kontrola odvodov pokladničnej hotovosti do banky za II. polrok 2022. 

2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022. 

3. Kontroly v zmysle § 18d ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

4. Operatívne kontroly 

 

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra: 

- Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva. 

- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch. 
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- Spolupráca s inými (štátnymi a kontrolnými orgánmi). 

- Konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov 

k výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch. 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je 

v zmysle §18e zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

poverením na vykonanie kontroly. 

 

Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 

22.11.2022 

 

Hlavná kontrolórka obce upresnila, že napriek uplynutiu jej funkčného obdobia vo februári 

2023 je potrebné tento plán predložiť. Hlavný kontrolór zvolený v nasledujúcom funkčnom 

období bude týmto plánom viazaný. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2023.  

 

 

K bodu č. 8 programu – Programový rozpočet obce Jelka na roky 2023-2025 

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2023 – 2025 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka od 22.11.2022 do 08.12.2022.  

 

Starosta obce udelil slovo predsedovi komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

Mgr. Richardovi Hakszerovi PhD, aby prezentoval závery rokovania komisie zo dňa 

01.12.2022. 

 

Predseda komisie uviedol, že čo sa týka bežných výdavkov, návrh rozpočtu na nasledujúce roky 

ráta väčšinou s podobnými položkami, ako v tomto roku, vidí riziko v nižšie nastavených 

výdavkoch na energie a iné verejné služby, komisia odporúča navýšenie plánovaných 

výdavkov na ďalšie roky na údržbu ciest a chodníkov, na protipovodňové opatrenia, navrhuje 

osadiť smerové značky z označením ulíc, verejných priestranstiev, zaujímavých bodov v obci, 

odporúča vytvoriť poslaneckú rezervu z rozpočtu obce, teda určiť sumu, s ktorou môžu 

poslanci disponovať v prípade potreby škôl, obecné dni, šport a pod. menších aktivít, odporúča 

venovať väčší dôraz na efektívne míňanie prostriedkov na verejnoprospešné služby (energie, 

materiály, PHM a pod.. Čo sa týka kapitálových výdavkov, návrh rozpočtu ráta na rok 2023 

s rozbehnutím niektorých projektov a s investíciami z vlastných zdrojov, ráta s vybudovaním 

ďalších priechodov pre chodcov. Znižujú sa vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu ciest 

a vôbec sa neráta s pokračovaním vodozádržných opatrení, čo považuje za negatívum. Ďalej 

zhrnul závery zasadnutia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo nasledovne: 
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„Sumárne môžeme konštatovať, že v tomto roku sa počíta s tesným výsledkom hospodárenia 3 

167 € (v r. 2021 bol 173 238 €). Pani účtovníčka poznamenala, že tento výsledok je síce tesný, 

ale máme potenciálne rezervy, a preto momentálne nehrozí, že by sme nemohli mať aj reálne 

pozitívny výsledok na konci roka 2022 a do konca dostali také usmernenie, že vzhľadom na 

okolnosti, prípade negatívneho hospodárenia by nehrozili hneď postihy. Napriek tomu komisia 

RRFH dôrazne neodporúča obci ísť do negatívnych čísiel aj z toho dôvodu, že ani v prípade 

kladného hospodárenia v tomto roku (z dôvodu, že v tomto roku sa neuskutočnili značné 

naplánované investičné výdavky), na budúci rok okrem všeobecných rizík (ako všeobecné 

zvýšenie cien, zhoršené celoštátne hospodárske výhľady /zníženie výšky príjmov obcí/ 

a prípadné rozpočtové provizórium na celoštátnej úrovni) na budúci rok kladú oveľa vyššie 

nároky na predfinancovanie projektov, ktorých realizácia buď sa ešte nezačala, alebo sú len 

v počiatočnom štádiu, ale väčšinou bude treba ich celkom realizovať na budúci rok (n+3) 

a preto sa predpokladá veľké bremeno v roku 2023 na investičné výdavky v porovnaním 

s rokom 2022 a na preklenutie situácie sa ráta s čerpaním úveru. 

 

Ďalšie odporúčania komisie:  

- aby zápisnice zo zasadnutí komisií boli prerokované o. z., 

- investičné projekty - pri výbere dodávok nad 50 000 eur komisia odporúca posúdiť 

reálnosť odhadovaného rozpočtu podľa výkazu-výmer aj 2. nezávislým odborníkom s 

cieľom predíst navýšeniu konečnej ceny, 

- kontrolné dni pri stavbách – treba umožniť a aktívne vyzvať na účasť odborníkov z radov 

poslancov, resp. členov príslušných komisií. 

Komisia návrh zmeneného rozpočtu obce a Programový rozpočet na roky 2023-2025 vzala na 

vedomie s vyššie uvedenými pripomienkami.“ 

 

Starosta obce na závery komisie reagoval nasledovne: 

- obec pri zostavení rozpočtu zohľadnila riziká, ktoré hrozia v nadchádzajúcom období,  

- vodozádržné opatrenia sa realizovali a plánuje sa s nimi pokračovať aj v nasledujúcom 

období, 

- čo sa týka úveru, ide o rámcový úver, bral sa ako rezerva, v čase, keď sa podpisovala 

zmluva, boli úrokové sadzby podstatne nižšie, ako to je v súčasnosti, úver sa doteraz 

nečerpal, v prípade, ak ho obec bude čerpať, toto čerpanie bude podliehať schváleniu 

obecným zastupiteľstvom, 

- všetky stavebné práce, ktoré obec realizuje sa robia čo najhospodárnejšie, ceny prác sa 

neplánujú a ani nemôžu navyšovať, nakoľko tieto boli predmetom verejného 

obstarávania, 

- stavebné práce sú projektované odborne spôsobilou osobou, rozpočty zostavujú 

odborne spôsobilé osoby, rozpočty prechádzajú kontrolami na príslušných 
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ministerstvách, konečné suma stavebných prác sú výsledkom verejného obstarávania, 

z uvedeného dôvodu pribratie ďalšieho „odborníka“ považuje za nadbytočné, 

- vo vzťahu k vyšším výdavkom na PHM, výdavky nie sú vyššie, ale sú zoskupené a tieto 

sa čiastočne preplácajú z projektov ako oprávnený náklad – pre obec ide práveže o 

úsporu, 

- obec naďalej plánuje kontinuálnu rekonštrukciu ciest a chodníkov, avšak prioritou je 

pokrytie pre obec nevyhnutných nákladov, rekonštrukcie je možné uskutočňovať, iba 

ak obec dokáže na ušetriť z nevyhnutných nákladov,  

- čo sa týka tzv. „poslaneckej rezervy“, starosta obce vysvetlil, že celý rozpočet schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo, rozpočet je niekoľkokrát do roka aktualizovaný, reaguje na 

aktuálnu situáciu a potreby a vytvorenie poslaneckej rezervy považuje z tohto dôvodu 

za nadbytočné. 

 

Poslanec OZ Peter Török odporúčal realizovať údržbu ciest a chodníkov kontinuálne.  

 

Poslanec OZ Ing. Tomáš Ruman poukázal na zníženie výdavkov na stolnotenisový klub v roku 

2023 – 2025. Starosta obce uviedol, že ide o chybu, pri aktualizácii rozpočtu bude tento 

nedostatok odstránený. 

 

Poslanec OZ Ing. Tomáš Ruman navrhol na kultúru vyčleniť viac finančných prostriedkov. 

Starosta obce uviedol, že rozpočet je „živá vec“, prispôsobuje sa aktuálnym potrebám, je 

otvorený diskusii. 

 

Prednostka obecného úradu MSc. Melinda Németh dodala, že ak je možné získať dotáciu na 

podporu kultúry, obec sa o ňu spravidla uchádza. Takto obec získala dotáciu napr. na 

vystúpenie tanečného divadla Ifjú Szivek. 

 

Poslankyňa OZ Alžbeta Polomová sa informovala, či obec v rámci úsporných opatrení plánuje 

znížiť plat starostu a či nie je možné znížiť výdavky na používanie obecných telefónov. Starosta 

obce poukázal na § 7 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z., v zmysle ktorého nárok na plat starostovi 

nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený. Svoju prácu si vykonáva riadne 

v nezmenenom rozsahu. Starosta ďalej uviedol, že predmetom tohto bodu rokovania nie je plat 

starostu, ale rozpočet. Plat starostu musí byť predmetom osobitného bodu rokovania OZ. 

Starosta obce ďalej uviedol, že ponuka mobilného operátora je vzhľadom na rozsah 

poskytovaných služieb výhodná a zrušenie pevnej linky nie je možné, pretože je potrebná na 

používanie niektorých štátnych databáz. 

 

Poslanec OZ Zoltán Szabó navrhol spolupracovať s podnikateľmi v obci, ak obec niečo 

obstaráva alebo organizuje a oslovovať ich za účelom sponzoringu. 
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Starosta obce následne udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla svoje stanovisko 

k návrhu programového rozpočtu obce za roky 2023-2025. 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce za 

roky 2023-2025, ktorá v zhrnutí uviedla, nasledovné: 

 

„Pri tvorbe návrhu rozpočtu spracovateľ vychádzal z reálnych čísiel rozpočtu ako aj z 

plánovaných potrieb na realizáciu investičných zámerov. Stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o 

rozpočtových pravidlách v samospráve ako aj ďalšími právnymi predpismi. V neposlednom 

rade aj na identifikáciu prípadných rizík plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných 

výdavkov. Návrh rozpočtu svojou koncepciou rešpektuje všetky právne normy a všeobecne 

platné predpisy spojené s prípravou rozpočtu obce. 

 

Preskúmaním predloženého návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 konštatujem, že je spracovaný 

transparentne, zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce ako aj predpokladaný vývoj 

hospodárenia Slovenskej republiky a že je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré 

sú jeho súčasťou a ich schválenie je nevyhnutnou podmienkou jeho schválenia v predloženej 

forme. 

 

Návrh rozpočtu bol sprístupnený 22.11.2022, ako aj súvisiace VZN, ktoré boli sprístupnené 

verejnosti dňa 22.11.2022 spôsobom v obci obvyklým t. j. ( úradná tabuľa, webová stránka 

obce) v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej na 15 dní pred jeho schválením v OZ, v súlade 

s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

 

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2023 zabezpečuje financovanie základných 

funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného 

rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní 

rozpočtovaných prostriedkov. 

 

Z vyššie uvedeného OZ  v Jelke bude schvaľovať návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol 

predložený. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu  v Jelke  návrh 

rozpočtu obce na rok 2023 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2024-2025 zobrať na 

vedomie.“ 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesení k tomuto bodu rokovania. Prítomní poslanci 

jednohlasne zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce 

Jelka na rok 2023 – 2025 na vedomie, schválili programový rozpočet obce Jelka na rok 2023 

a zobrali na vedomie návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2024 – 2025. 

 

 

K bodu č. 9 programu – 3. úprava programového rozpočtu obce Jelka 

3. úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 bola zaslaná poslancom OZ pred 1. 

zasadnutím obecného zastupiteľstva, bola predmetom rokovania komisie pre regionálny rozvoj 

a finančné hospodárstvo. Tento rozpočet bol k dispozícii aj na rokovaní OZ. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení k tomuto bodu rokovania. Prítomní poslanci 

jednohlasne schválili 3. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2022 a jej rozpočtových 

organizácií a úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2022 podľa skutočného stavu. 

 

 

K bodu č. 10 programu - Voľba členov komisií 

Na rokovanie OZ Jelka sa dostavil aj Mgr. Erik Márton, poslanec OZ (o 18:55 hod.). Od tohto 

bodu rokovania hlasujú 10 poslanci OZ. 

 

Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií OZ, aby predniesli návrh členov komisií. 

 

Ladislav Ravasz, poslanec OZ, navrhol nasledovných členov komisie pre verejnú bezpečnosť: 

Ján Sloboda, Pavol Poloma, Pavol Mráz, Jozef Kvarda. 

 

Štefan Bohony, poslanec OZ, navrhol nasledovných členov komisie pre mládež, šport 

a školstvo: Mgr. Zoltán Deák, Ľudovít Varjú, Ing. Tomáš Ruman, Erika Rumanová, František 

Molnár. 

 

Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ, navrhol nasledovných členov komisie pre rozvoj, 

usporiadanie obce a výstavbu: Ladislav Varjú, Ing. Peter Mészáros, Emil Maszay, Andrej 

Kolesík. 

 

Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, navrhol nasledovných členov komisie pre 

regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: Peter Török, Attila Szlovák, Mgr. Lajos Szabó. 

 

Zoltán Szabó, poslanec OZ, navrhol nasledovných členov komisie pre sociálne veci: Bc. Zsolt 

Szabó, MUDr. Gabriel Bognár, Mgr. Richard Hakszer PhD., Ing. Imrich Tumma, Irena 

Panghyová, Gabriela Mezeiová, PhDr. Nikoleta Molnáriová, Augustín Szőke. 
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Alžbeta Polomová, poslankyňa OZ, navrhla nasledovných členov komisie pre ochranu 

životného prostredia: Monika Patócs Khernová, Vojtech László, Emil Maszay, Eugen László, 

Juraj Németh. 

 

Matilda Némethová, poslankyňa OZ, navrhla nasledovných členov komisie pre kultúru a 

spoluprácu so spoločenskými organizáciami: Mária Búss, Alexander Rigo, Ing. Silvia Viola, 

Mgr. Denisa Turčanová, Horváth-Naszák Szilvia, Beata Mészárosová, Zoltán Szabó, Zoltán 

Szabó. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne zvolili za členov 

jednotlivých komisií vyššie uvedené osoby. 

 

 

K bodu č. 11 programu - Prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie vyplatenia jeho nevyčerpanej dovolenky za 

rok 2021 k výplatnému termínu január 2023 v rozsahu 25 dní. Upresnil, že ide o dovolenku, 

ktorú si nestihol vyčerpať a nemôže si ju preniesť do roku 2023. Preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky je v súlade so Zákonníkom práce.  

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili 

vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2021 k výplatnému termínu január 

2023 v rozsahu 25 dní. 

 

 

K bodu č. 12 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v Jelke na rok 2023 

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v Jelke na rok 2023: 

a) 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 31.01.2023, 

b) 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 04.04.2023, 

c) 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 27.06.2023, 

d) 5. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 22.08.2023, 

e) 6. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 21.11.2023. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie 

uvedené termíny plánovaných zasadnutí OZ. 

 

 

K bodu č. 13 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych 

daniach 
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Starosta obce oznámil prítomným, že návrh VZN č. 7/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce od 16.11.2022 do 30.11.2022. Pripomienky k návrhu VZN 

neboli žiadne. Návrh VZN odzrkadľuje novely zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Starosta obce vyzdvihol 

nasledovné zmeny v porovnaní s predchádzajúcim VZN: 

- základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní 

daňovníka u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku, 

- obec určuje koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby nasledovne: 5, 

- daňovníkom dane za ubytovanie a dane za psa nie je osoba, ktorá má status odídenca. 

  

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych daniach. 

 

 

K bodu č. 14 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jelka 

Starosta obce informoval prítomných, že návrh VZN č. 8/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce od 21.11.2022 do 08.12.2022. Pripomienky k návrhu VZN 

neboli žiadne. Návrh VZN odzrkadľuje novely zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto VZN sa zvyšuje 

miestny poplatok za komunálne odpady na 0,0417 €  / 1 liter / 1 vývoz, t. j. 5,00 € / 120 l smetná 

nádoba / 1 vývoz, 10,00 € / 240 l smetná nádoba / 1 vývoz, 45,87 € / 1100 l smetná nádoba / 1 

vývoz, 4,50 € / 120 l AVE vrece / 1 vývoz.  

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jelka. 

 

 

K bodu č. 15 programu - Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka 

Starosta obce uviedol, že návrh VZN reaguje na zmeny vo finančných pásmach na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií. Predmetné VZN bolo odkonzultované 

s riaditeľkami jedální. Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle a na úradnej tabuli obce 

od 22.11.2022 do 08.12.2022. Pripomienky k návrhu VZN zo strany verejnosti neboli žiadne. 

 

Starosta obce v reakcii na zmeny vo finančných pásmach na nákup potravín a konzultáciu 

s riaditeľkami jedální navrhuje v porovnaní so zverejneným návrhom VZN nasledovné zmeny 

v tabuľke v § 2 návrhu VZN: 
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- platba ZZ za jeden deň (doplatok na nákup potravín) pre stravníka – dieťa MŠ, ktoré 

spĺňa podmienku na dotáciu: 0,80 €, 

- náklady na nákup potravín – obed, spolu náklady na nákup potravín, platba ZZ za jeden 

deň pre stravníka MŠ – Óvoda - dospelý stravník: 2,40 €, 

- náklady na nákup potravín – obed, spolu náklady na nákup potravín, platba ZZ za jeden 

deň pre stravníka ŽŠ, ZŠ s VJM - dospelý stravník: 2,40 €, 

- účinnosť VZN od 01.02.2022. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh 

VZN č. 9/2022 s vyššie uvedenými zmenami. 

 

 

K bodu č. 16 programu- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

Starosta obce oznámil prítomným výsledky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením 

č. 61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 (ďalej len „OVS“). Na zasadnutí OZ bola k dispozícii 

zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk v rámci OVS. V lehote na 

podávanie návrhov boli doručené 3 ponuky. Členovia komisie na vyhodnotenie OVS navrhli 

prenajať predmet OVS uchádzačovi: Eugen László, rod., nar., trvale bytom Školská 416/20, 

925 23 Jelka, nakoľko tento uchádzač predložil najvyššiu ponuku. Nájomné za predmet OVS 

256,50 € / 1 ha / ročne, účel nájmu poľnohospodársky, doba nájmu 5 rokov. Na zasadnutí OZ 

bol k dispozícii návrh Zmluvy o nájme pozemkov. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania. Prítomní poslanci 

jednohlasne schválili nájom predmetu OVS vyššie uvedenej osobe za nájomné vo výške 256,50 

€ / 1 ha / ročne, účel nájmu poľnohospodársky, doba nájmu 5 rokov. Prítomní poslanci 

jednohlasne schválili návrh zmluvy o nájme pozemkov. 

 

 

K bodu č. 17 programu – Rôzne 

a) Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového 

mlyna v Jelke 

Starosta obce informoval prítomných, že obci bol doručený návrh Dodatku č. 2 k Zmluve 

o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke. Dodal, že 

vlastníkom Vodného kolového mlyna je TTSK, správcom je Vlastivedné múzeum v Galante, 

vlastníkom pozemkov a skanzenu je obec Jelka. Obec má s Vlastivedným múzeom v Galante 

uzavretú zmluvu, v zmysle ktorej sa vybrané vstupné za prevádzkovanie expozície Vodného 

kolového mlyna a náklady za prevádzkovanie expozície Vodného kolového mlyna delia na 

polovicu. Týmto dodatkom sa predmetná zmluva predlžuje o ďalší rok. Návrh Dodatku č. 2 bol 

k dispozícii na zasadnutí OZ. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania. Prítomní poslanci OZ 

jednohlasne schválili uzavretie predmetného Dodatku č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri 

prevádzkovaní vodného kolového mlyna. 

 

 

b) Zmluva o zriadení vecného bremena 

Starosta obce uviedol, že spoločnosť Čerešňová alej s. r. o., so sídlom Doležalova 15C, 821 04 

Bratislava, IČO: 54613183 predložila obci Jelka návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena 

spolu s Geometrickým plánom č. 312/2022 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou. Vecné 

bremeno sa má zriadiť na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, výmera 45149 m², druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, výmera 

6822 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1301 za účelom vybudovania 1 kV 

káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu 

rodinných domov (IBV Čerešňová alej).  

 

Na zasadnutí OZ bol k dispozícii návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a geometrický plán 

č. 312/2022 vypracovaný Ing. Katarínou Szomolaiovou. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu rokovania. Prítomní poslanci 

jednohlasne schválili žiadosť spoločnosti Čerešňová alej s. r. o., so sídlom doležalova 15C, 821 

04 Bratislava, IČO: 54 613 183, o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. E, 

parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 45149 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres 

Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 a  parc. 

reg. C, parc. č. 1183/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6822 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, 

okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 

(ďalej len „obecné pozemky“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu 

zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov (IBV Čerešňová 

alej). Podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu je realizácia prác podvrtom, riadnym 

vrtom alebo podkopom. V prípade, že realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo 

podkopom nie je možná, je možné realizovať práce aj výkopom. Žiadateľ je povinný po 

ukončení prác uviesť priestranstvá, ktorým je vedený predmetný káblový rozvod do pôvodného 

stavu na vlastné náklady. Na obecných pozemkoch sa zriaďuje vecné bremeno. 

 

 

K bodu č. 18 programu – Diskusia 

Peter Török, poslanec OZ uviedol, že pozemky oproti škole, kde sa stavia komunitné centrum 

a bytové jednotky, patria podľa jeho názoru do verejnej zelene, kde je povolená zastavanosť 5 

%. Sú stavebné povolenia na tieto objekty vydané v súlade s územným plánom obce? Starosta 

obce informoval poslanca OZ, že predmetné pozemky patria do regulačného bloku „R“, kde je 

povolená 30 % zastavanosť a 10 % na spevnené plochy. Na území obce Jelka je do regulačného 
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bloku „Z“, kde je povolená zastavanosť 5 %, zaradený len pozemok, ktorý patrí do areálu 

rímskokatolíckeho kostola. 

 

Poslanci OZ Peter Török, Ladislav Ravasz, Mgr. Erik Márton a Zoltán Szabó vyjadrili 

nespokojnosť s územným plánom obce Jelka, najmä s koeficientom zelene (60%), ktorý 

považujú za vysoký. V okolitých obciach podľa ich názoru nie je taký vysoký koeficient zelene. 

Z pohľadu potenciálnych stavebníkov sa tento koeficient zelene javí ako nelukratívny 

a nevýhodný. Starosta obce uviedol, že tento problém vníma, je otvorený zmenám, len „všetko 

s rozumom“. Poukázal na meniacu sa klímu a niektoré argumenty považuje za krátkozraké. 

Starosta obce ďalej poznamenal, že aktuálny územný plán obce začalo obstarávať ešte 

predchádzajúce vedenie obce. Keď nastúpil do funkcie, mal na stole rozpracovaný územný plán 

a jeho cieľom bolo dokončiť proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie. Aktuálne sa 

pripravujú zmeny a doplnky k územného plánu, 2 x bola zverejnená výzva na predkladanie 

návrhov na zmeny a doplnky k územného plánu, tieto návrhy boli postúpené odborne spôsobilej 

osobe, ktorá pracuje na zmenách a doplnkoch k územnému plánu. 

 

Starosta obce a poslanci OZ sa dohodli, že v januári 2023 začnú spolupracovať ohľadne zmien 

a doplnkov k územnému plánu. 

 

Ing. Zoltán Márton, poslanec OZ poukázal na problematiku dronov v obci. Starosta obce 

uviedol, že na používanie dronov existuje legislatíva. Obec používa drony na účely GIS 

aplikácie obce. Tieto drony sú používané na objednávku a v súlade so zákonom.  

 

Zoltán Szabó, poslanec OZ poukázal na to, že nad obcou lieta rogalo a biely vrtuľník a podľa 

jeho názoru tieto zariadenia porušujú právo na súkromie a spôsob ich používania ohrozuje 

obyvateľov obce a ich majetok. Starosta obce uviedol, že tomuto sa venuje letecký úrad, ktorý 

má právo preverovať dodržiavanie predpisov v tejto oblasti. 

 

Ing. Zoltán Márton, poslanec OZ v rámci diskusie predniesol návrhy poslancov OZ, ktoré 

preberali na pracovnej porade: 

- navrhujú vytvoriť poslaneckú rezervu, ktorou by mohli disponovať, 

- navrhujú aby výdavky obce nad 3000,00 € museli byť schválené OZ, 

- na webovú stránku obce pridať ikonu „pridať podnet starostovi“, kde by sa mohli 

nahlasovať napr. čierne skládky, vandalizmus adť., 

 

Starosta obce reagoval na návrhy poslancov nasledovne: 

- poslanecká rezerva už bola predmetom diskusie tohto zasadnutia, 

- obec sa pri výdavkoch vždy spravuje rozpočtom, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo,  

- pridanie ikony „podnet starostovi“ zváži. 
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Hlavná kontrolórka odporučila pripraviť na ďalšie zasadnutie návrh dokumentu „Zásady 

hospodárenie obce“. 

 

Mgr. Erik Márton, poslanec OZ navrhol zorganizovať zbierku trvanlivých potravín pre 

obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc. Starosta obce uviedol, že obec každoročne pomáha 

niektorým rodinám, ktoré potrebujú pomoc, len to pre citlivosť veci nepropaguje. Návrh 

poslanca považuje za dobrý a prostredníctvom zamestnancov obce zabezpečí zorganizovanie 

takejto zbierky. 

 

Zoltán Szabó, poslanec OZ poukázal na zlý stav chodníkov v cintorínoch. S týmto sa stotožnil 

aj poslanec OZ Ing, Tomáš Ruman. Starosta obce uviedol, že rekonštrukcia chodníkov na 

cintorínoch je vo výhľade. 

 

Do diskusie sa prihlásil Anton Nagy. Zablahoželal starostovi obce aj poslancom k zvoleniu. 

Navrhuje, aby sa jednotliví poslanci rozdelili podľa ulíc, aby jednotliví obyvatelia obce vedeli, 

na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Ďalej sa informoval, či má obec nejaký plán pre 

prípad výpadku prúdu. Poukázal na odpad na cintoríne. Navrhuje umiestnenie lavičiek do 

cintorína. Informoval sa, či je rekonštrukcia ciest dokončená, poukázal na výtlky na Novej 

ceste. Vyzval starostu obce a poslancov, aby spolupracovali a počúvali ľudí. Navrhuje, aby 

mali poslanci na webovej stránke obce fotky. Vyčítal starostovi, že sa svojim voličom 

poďakoval len cez internet, uvítal by poďakovanie aj cez obecný rozhlas. Posledné vydanie 

Jelčianskeho slova sa mu javilo ako kampaň. Namietal, že na slávnostné posedenie „Úcta 

k starším ľuďom“ neboli pozvaní všetci dôchodcovia. 

 

Starosta obce reagoval nasledovne:  

- čo sa týka prípadného výpadku prúdu, tzv. „blackoutu“, na takýto výpadok prúdu nie je 

pripravená SR ako celok, nie je to v kompetenciách obce, 

- pridanie lavičiek na cintoríne považuje za dobrý nápad, bude sa tým zaoberať, 

- cesty sú väčšinou dokončené, budú sa ešte zvyšovať poklopy a krajnice sa budú dopĺňať 

zemou, 

- na slávnostné posedenie „Úcta k starším ľuďom“ sa mohol prihlásiť každý dôchodca, 

prihlasovanie bolo potrebné z dôvodu, aby obec vedela, koľko miest na sedenie má 

pripraviť a koľko jedla a nápojov má zabezpečiť, kapacita kultúrneho domu nebola 

naplnená. 

 

Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ sa informoval, či sa budú opravovať výtlky na cestách. 

Starosta obce uviedol, že opravu niektorých výtlkov plánuje spolu s dokončovacími prácami na 

rekonštruovaných cestách. 
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Ing. Tomáš Ruman a Zoltán Szabó, poslanci OZ poukázali na problematiku podomových 

predajcov v obci. Starosta obce uviedol, že ak majú títo podomoví predajcovia príslušné 

povolenia úradov, obec nemá právomoc zakázať takýto podomový predaj. Zároveň 

poznamenal, že v prípade výkupcov batérií, kovov a obdobných materiálov je situácia iná, toto 

zákon zakazuje a proti takýmto výkupcom bolo zasiahnuté. 

 

 

K bodu č. 19 programu – Návrh uznesení 

Návrhová komisia priebežne čítala návrh uznesení pri jednotlivých bodoch rokovania. 

 

 

K bodu č. 20 programu – Záver 

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu 

starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil 

zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 21:00 hod.. 

 

 

 

         Ing. Gabriel Kiš 

           starosta obce  

 

Overovatelia zápisnice: Zoltán Szabó 

    Ing. Tomáš Ruman 

Prednostka:   MSc. Melinda Németh 

Zapisovateľka:  Mgr. Gabriela Horváthová 
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Uznesenia 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 

08.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka 

Hlasovanie: Štefan Bohony, Mgr. Richard Hakszer PhD., Mgr. Erik Márton, Ing. Zoltán 

Márton, Matilda Némethová, Alžbeta Polomová, Ladislav Ravasz, Ing. Tomáš Ruman, Zoltán 

Szabó, Peter Török  

 

 

Uznesením č. 5.,/2022/OZ – 1 

Vyhlasuje  

V zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „zákon“) voľbu hlavného kontrolóra obce Jelka, ktorá sa uskutoční 

31.01.2023 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Jelke (v rámci zasadnutia obecného 

zastupiteľstva). 

 

Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

− ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača: 

− prax vo verejnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, 

− znalosť  základných noriem samosprávy, hlavne zákon o obecnom zriadení,  zákon 

o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 

o majetku obcí, zákon o sťažnostiach, 

− osvedčenie o absolvovaní vzdelania hlavných kontrolórov obcí je výhodou, 

− užívateľské ovládanie počítača, 

− občianska a morálna bezúhonnosť. 

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

− osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktné údaje (telefón, e-mail), 

− údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

− úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní, 

− profesijný životopis, 

− informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 
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− súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z.o 

ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného 

kontrolóra. 

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,25 % úväzku. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, týmto dňom je  08.02.2023. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke 

označenej „Voľba hlavného kontrolóra Obce Jelka – neotvárať“ na adresu Obec Jelka, 

Jelka, Mierová 959/17, 925 23, 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 16.01.2023 

do 12.00 hod.. 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 

− Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v 

Jelke, dňa 31.01.2023 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu (v rámci zasadnutia 

obecného zastupiteľstva). 

− Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 

písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného 

kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Jelke v časovom rozsahu 

maximálne 10 minút. 

− Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

− Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 

skutočnosti vopred  písomne informovaný. 

− Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 

poslancom. 

− Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú 

kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového 

čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený 

pečiatkou obce. 

− Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží 

poslanec do volebnej schránky. 

− Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:  

a) na predpísanom tlačive, 

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. 

− Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. 

− Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. 

− Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte 
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na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 

získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

− Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

a) počet prítomných poslancov, 

b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

d) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

e) výsledky voľby, resp. II. kola voľby, 

f) meno zvoleného kandidáta. 

 

Hlasovalo: 9   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

Uznesením č. 6.,/2022/OZ – 1 

Schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2023. 

 

Hlasovalo: 9   Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 7.,/2022/OZ – 1 

a) Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 

2023 - 2025. 

 

 Uznesenie bolo podpísané 

 

b) Schvaľuje  

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2023. 

 

 Hlasovalo: 9   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

c) Berie na vedomie  

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2024-2025. 
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Uznesenie bolo podpísané. 

 

Uznesením č. 8.,/2022/OZ – 1 

a) Schvaľuje  

3. úpravu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 a jej rozpočtových 

organizácií. 

 

 Hlasovalo: 9   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

b) Schvaľuje  

Úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2022 podľa skutočného účtovného stavu. 

 

 Hlasovalo: 9   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

Uznesením č. 9.,/2022/OZ – 1 

volí 

a) za členov komisie pre verejnú bezpečnosť: Ján Sloboda, Pavol Poloma, Pavol Mráz, 

Jozef Kvarda 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

b) za členov komisie pre mládež, šport a školstvo: Mgr. Zoltán Deák, Ľudovít Varjú, Ing. 

Tomáš Ruman, Erika Rumanová, František Molnár 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

c) za členov komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: Ladislav Varjú, Ing. Peter 

Mészáros, Emil Maszay, Andrej Kolesík 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

d) za členov komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: Peter Török, Attila 

Szlovák, Mgr. Lajos Szabó 
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 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

e) za členov komisie pre sociálne veci: Bc. Zsolt Szabó, MUDr. Gabriel Bognár, Mgr. 

Richard Hakszer PhD., Ing. Imrich Tumma, Irena Panghyová, Gabriela Mezeiová, 

PhDr. Nikoleta Molnáriová, Augustín Szőke 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

f) za členov komisie pre ochranu životného prostredia: Monika Patócs Khernová, Vojtech 

László, Emil Maszay, Eugen László, Juraj Németh 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

g) za členov komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: Mária 

Búss, Alexander Rigo, Ing. Silvia Viola, Mgr. Denisa Turčanová, Horváth-Naszák 

Szilvia, Beata Mészárosová, Zoltán Szabó, Zoltán Szabó 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

Uznesením č. 10.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka Ing. Gabriela Kiša za rok 2021 

k výplatnému termínu január 2023 v rozsahu 25 dní. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 11.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

Termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2023 nasledovne: 

f) 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 31.01.2023, 

g) 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 04.04.2023, 
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h) 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 27.06.2023, 

i) 5. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 22.08.2023, 

j) 6. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke dňa 21.11.2023. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 12.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych daniach. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 13.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Jelka. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 14.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských 

jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 15.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

a) Na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením č. 

61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 
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Prenájom: 

− pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Ereč, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č. 968, 

− pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Ereč, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č. 968, 

− pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Ereč, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č. 968, 

− pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Ereč, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č. 968, 

− pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Ereč, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č. 968, 

− pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná 

pôda, k. ú. Ereč, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č. 968. 

 

Osobe: Eugen László, rod., nar., trvale bytom Školská 416/20, 925 23 Jelka. 

 

Za nájomné vo výške: 256,50 € / 1ha / ročne. 

 

Účel nájmu: poľnohospodársky. 

 

Doba nájmu: 5 rokov 

  

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinovou väčšinou všetkých poslancov 

a podpísané starostom obce. 

 

b) Predložený návrh nájomnej zmluvy. 

 

 Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinovou väčšinou všetkých poslancov 

a podpísané starostom obce. 

 

Uznesením č. 16.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 
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Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna 

v Jelke. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

Uznesením č. 17.,/2022/OZ – 1: 

Schvaľuje 

 

Žiadosť spoločnosti Čerešňová alej s. r. o., so sídlom doležalova 15C, 821 04 Bratislava, IČO: 

54 613 183, o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. E, parc. č. 1174/1, 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 45149 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, 

evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 a  parc. reg. C, 

parc. č. 1183/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6822 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres 

Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej 

len „obecné pozemky“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu 

zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov (IBV Čerešňová 

alej). 

 

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu. 

 

Podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu je realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom 

alebo podkopom. V prípade, že realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom nie 

je možná, je možné realizovať práce aj výkopom. Žiadateľ je povinný po ukončení prác uviesť 

priestranstvá, ktorým je vedený predmetný káblový rozvod do pôvodného stavu na vlastné 

náklady. 

 

Na obecných pozemkoch sa zriaďuje vecné bremeno. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo/nebolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom 

obce. 

 

 

V Jelke dňa 16.12.2022 

 

Ing. Gabriel Kiš 

           starosta obce  


