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ZÁPISNICA 

z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 31.01.2023 

 

Prítomní:  

Starosta obce:  Ing. Gabriel Kiš 

 

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

Zoltán Márton, Matilda Némethová, Ladislav Ravasz, Ing. Tomáš 

Ruman, Zoltán Szabó, Bc. Attila Tamás, Peter Török 

 

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

   Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka 

   Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka 

 

Verejnosť: JUDr. Boris Buday, Bankó Július, Emília Majová, Fratišek Molnár, 

József Kovács, Zoltán Szabó, János Szabó, Marián Molnári, Mária 

Szabó, Julianna Szakál 

 

 

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 2. plánovanom 

zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu 

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

20.01.2023, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 

rokovania. Poslankyňa Alžbeta Polomová svoju neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnila. 

 

 

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia 

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

 

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. Upozornenie prokurátora 

7. Oznámenie o udelení poverenia zástupcovi starostu obce Jelka 

8. Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka 
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9. Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2022 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných 

verejných priestranstiev 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

13. Rôzne: 

a) Ponuka na spoluprácu vo veci podávania hotových teplých jedál 

b) Žiadosť o poskytnutie dotácie Csemadok Jóka – Jelka 

c) Žiadosť o poskytnutie dotácie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Jelka 

14. Diskusia 

15. Návrh uznesení 

16. Záver 

 

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

program jednohlasne schválili. 

 

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ: 

- za 12. bod programu doplniť 13. bod programu s názvom „Rozpočtové opatrenie“, 

- za 12. bod programu doplniť 14. bod programu s názvom „ Predĺženie nájomných 

zmlúv v bytovom dome na Hlavnej ulici 606/94, Jelka, 

- do bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) s názvom „Výzva na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov – 

obnova CO skladu“, 

- do bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písm. e) s názvom „Výzva na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov – 

obnova historickej budovy lekárne“, 

- do bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom „Výzva na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov – 

obnova zdravotného strediska“. 

 

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

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

zasadnutia OZ boli nasledovné: 
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- Matilda Némethová, poslankyňa OZ, navrhla doplniť do programu zasadnutia OZ bod 

programu s názvom „Rokovanie komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými 

organizáciami“, 

- Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, navrhol doplniť do programu zasadnutia OZ 

bod programu s názvom „Rokovanie komisie pre ochranu životného prostredia 

a rokovanie komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo“. 

 

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia OZ, ktorý bol nasledovný: 

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. Upozornenie prokurátora 

7. Oznámenie o udelení poverenia zástupcovi starostu obce Jelka 

8. Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka 

9. Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2022 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných 

verejných priestranstiev 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

13. Rozpočtové opatrenie 

14. Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na Hlavnej ulici 606/94, Jelka 

15. Rokovanie komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami 

16. Rokovanie komisie pre ochranu životného prostredia a rokovanie komisie pre 

regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

17. Rôzne: 

a) Ponuka na spoluprácu vo veci podávania hotových teplých jedál 

b) Žiadosť o poskytnutie dotácie CsemadokJóka – Jelka 

c) Žiadosť o poskytnutie dotácie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Jelka 

d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov – obnova CO skladu 

e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov – obnova historickej budovy lekárne 
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f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov – obnova zdravotného strediska 

18. Diskusia 

19. Návrh uznesení 

20. Záver 

 

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili zmenený program zasadnutia OZ. 

 

 

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

návrhovej komisie 

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.  

 

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Štefan Bohony, 

Peter Török. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. 

plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby. 

 

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných 

poslancov OZ: Ladislav Ravasz, Bc. Attila Tamás. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili 

návrhovú komisiu vo vyššie uvedenom zložení. 

 

 

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 1. plánovaného zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2022: 

- Uznesenie č. 5.,/2022/OZ – 1 - vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jelka - 

voľba hlavného kontrolóra obce Jelka bola vyhlásená, viac informácií v 8. bode 

rokovania tohto zastupiteľstva. 

- Uznesenie č. 6.,/2022/OZ – 1 - schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2023 - realizuje sa. 

- Uznesenie č. 7.,/2022/OZ – 1 - schválenie programového rozpočtu obce Jelka na rok 

2023 - realizuje sa. 

- Uznesenie č. 8.,/2022/OZ – 1 - schválenie 3. úpravy programového rozpočtu obce Jelka 

na rok 2022 a jej rozpočtových organizácií a schválenie úpravy rozpočtu obce Jelka ku 

dňu 31.12.2022 podľa skutočného účtovného stavu - pracuje sa na uzávierke. 

- Uznesenie č. 9.,/2022/OZ – 1 - zvolenie členov jednotlivých komisií obecného 

zastupiteľstva - zloženie jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva je na webovej 

stránke obce aktualizované, niektoré komisie (komisia pre regionálny rozvoj a finančné 
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hospodárstvo, komisia pre ochranu životného prostredia a komisia pre kultúru 

a spoluprácu so spoločenskými organizáciami) už zasadali. 

- Uznesenie č. 10.,/2022/OZ – 1 - schválenie vyplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu 

obce Jelka Ing. Gabriela Kiša za rok 2021 k výplatnému termínu január 2022 v rozsahu 

25 dní - vyplatené. 

- Uznesenie č. 11.,/2022/OZ – 1 - schválenie termínov plánovaných zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v Jelke na rok 2023 - obecné zastupiteľstvo zasadlo podľa plánu. 

- Uznesenie č. 12.,/2022/OZ – 1- schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka 

č. 7/2022 o miestnych daniach - vyvesené 16.12.2022, nadobudlo účinnosť 01.01.2023. 

- Uznesenie č. 13.,/2022/OZ – 1- schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka 

č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Jelka - vyvesené 16.12.2022, nadobudlo účinnosť 01.01.2023. 

- Uznesenie č. 14.,/2022/OZ – 1- schválenie všeobecne záväzného nariadenia 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 - vyvesené 16.12.2022, nadobudlo účinnosť 01.02.2023. 

- Uznesenie č. 15.,/2022/OZ – 1- schválenie prenájmu pozemkov: parc. reg. „E“ KN, 

parc. č. 283/4, parc. č. 294/3, parc. č. 299/2, parc. č. 299/3, parc. č. 300/3, parc. č. 300/2, 

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

Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, osobe: Eugen László, za nájomné vo 

výške: 256,50 € / 1ha / ročne, účel nájmu: poľnohospodársky, doba nájmu: 5 rokov - 

prebiehajú rokovania. 

- Uznesenie č. 16.,/2022/OZ – 1 - schválenie Dodatku č. 2 k zmluve o vzájomnej 

spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke - dodatok podpísaný, 

zverejnený, účinný. 

- Uznesenie č. 17.,/2022/OZ – 1 - schválenie žiadosti spoločnosti Čerešňová alej s. r. o., 

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

Jelka, obec Jelka, okres Galanta, LV č. 3636 a  parc. reg. C, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, 

obec Jelka, okres Galanta, 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) - zmluva o zriadení vecného bremena bola 

obcou podpísaná, čaká sa na podpis ostatných zmluvných strán. 

 

 

K bodu č. 5 programu – Interpelácia 

Starosta obce dal priestor na interpeláciu. Právo na interpeláciu nikto z prítomných poslancov 

OZ nevyužil 

 

K bodu č. 6 programu –Upozornenie prokurátora 
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Dňa 02.12.2022 bolo obci Jelka doručené upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry 

Galanta, JUDr. Borisa Budaja. Prokurátor, ktorý upozornenie vypracoval a zaslal obci Jelka bol 

prítomný na zasadnutí OZ. Starosta obce udelil slovo prokurátorovi JUDr. Borisovi Budajovi. 

 

Prokurátor upozornil obecné zastupiteľstvo obce Jelka na porušenie § 2b ods. 2, § 4 ods. 5 písm. 

a) bod 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o obecnom zriadení“), ku ktorému došlo nečinnosťou obecného zastupiteľstva obce 

Jelka spočívajúcom v neprijatí všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by obec ustanovila 

názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny. Prokurátor navrhol, aby obecné 

zastupiteľstvo v Jelke upozorneniu prokurátora vyhovelo a bezodkladne odstránilo existujúci 

stav nečinnosti a prijalo všeobecne záväzné nariadenie o názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev, ako aj o ich zmenách. Prokurátor v závere uviedol, že je potrebné, aby obec pri 

tvorbe názvov ulíc a iných verejných priestranstiev striktne dodržiavala pravidlá ustanovené v 

§ 2b ods. 3 zákona o obecnom zriadení. (Podľa § 2b ods. 3 zákona o obecnom zriadení,názvy 

ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné 

nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, 

duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a 

názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného 

verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 

alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu 

založeného na komunistickej ideológií; to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa 

zapojili do odporu proti takémuto režimu. V prípade pochybností o tom, či sa osoba považuje 

za predstaviteľa režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu 

založeného na fašistickej ideológii alebo nacistickej ideológii alebo režimu založeného na 

komunistickej ideológií, sa príslušný orgán obráti na Ústav pamäti národa, ktorý je povinný 

zaslať vyjadrenie v lehote do 90 dní, v ktorom zároveň posúdi aj možnú účasť posudzovanej 

osoby na protifašistickom odboji alebo inom odpore proti režimu Slovenskej republiky z rokov 

1939 až 1945 alebo inému režimu založenému na fašistickej ideológii alebo nacistickej 

ideológii alebo možný odpor posudzovanej osoby proti komunistickému režimu). Ak obec 

zostane nečinná, prokurátor je oprávnený podať žalobu proti nečinnosti na Krajský súd 

v Trnave. 

 

Starosta obce upresnil, že všetky ulice v obci Jelka sú evidované v registri adries. 

Novovzniknuté ulice (Slnečná, Hviezdna, Parková) boli pomenované všeobecne záväzným 

nariadením (ďalej len „VZN“). Avšak ulice, ktoré vznikli v minulosti takýmto spôsobom 

pomenované neboli a je povinnosťou obce prijať VZN, ktoré bude obsahovať názvy všetkých 

ulíc. VZN však nesmie obsahovať také názvy ulíc, ktoré sa viažu ku komunistickému režimu. 

Preto je potrebné premenovať Gottwaldovu ulicu a ulicu Februárového víťazstva. Obec 

pripravila návrh takéhoto VZN, ktoré bude predmetom 10. bodu programu rokovania OZ. 
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Poslanci OZ položili prokurátorovi otázku, či obyvatelia dotknutých ulíc dostanú od štátu 

kompenzáciu za náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s premenovaním ulíc (výmena 

dokladov, oznámenie zmeny adresy príslušným orgánom, atď...). Prokurátor uviedol, že podľa 

jeho informácií v niektorých obciach bola nejaká kompenzácia poskytnutá, avšak 

konkretizovať to nevedel, nakoľko zodpovedanie tejto otázky nepatrí do jeho poľa pôsobnosti. 

 

Poslanci OZ sa dopytovali, koľko obcí muselo z rovnakého dôvodu premenovať ulicu/ulice. 

Prokurátor v tejto súvislosti odkázal na štatistiky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 

Generálnej prokuratúry. 

 

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

OZ zobrali upozornenie prokurátora na vedomie a vyhoveli upozorneniu prokurátora (9 

poslancov hlasovalo za, poslanec Peter Török sa zdržal hlasovania). 

 

 

K bodu č. 7 – Oznámenie o udelení poverenia zástupcovi starostu obce Jelka 

Starosta obce informoval prítomných, že podľa § 13b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov poveril zastupovaním starostu obce Jelka poslanca 

Štefana Bohonya. Poďakoval sa mu, že poverenie prijal. 

 

Štefan Bohony, poslanec OZ a zástupca starostu poďakoval za prejavenú dôveru. 

 

Prítomní poslanci zobrali oznámenie o udelení poverenia zástupcovi starostu obce Jelka, 

Štefanovi Bohonyovi na vedomie. 

 

 

K bodu č. 8 programu – Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka 

Starosta obce informoval, že voľba hlavného kontrolóra obce Jelka bola vyhlásená dňa 

19.12.2022, uchádzači mohli doručiť svoje prihlášky do 16.01.2023 do 12:00 hod., bola 

doručená 1 prihláška, a to Mgr. Máriou Tomovičovou, aktuálnou hlavnou kontrolórkou obce 

Jelka. S prácou hlavnej kontrolórky je obec spokojná, hlavná kontrolórka je kontrolórkou aj 

v okolitých obciach, zúčastňuje sa školení, t. j. má potrebné skúsenosti a vedomosti. Napriek 

tomu, že bola doručená len jedna prihláška, je potrebné vykonať voľbu hlavného kontrolóra 

obce Jelka. 

 

Pristúpilo sa k voľbe hlavného kontrolóra. 

 

Starosta obce navrhol volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v nasledovnom zložení: 

Matilda Némethová, Zoltán Szabó, Erik Márton. Návrhová komisia prečítala súvisiaci návrh 
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uznesenia. Prítomní poslanci schválili volebnú komisiu vo vyššie uvedenom zložení (8 

poslancov bolo za, 2 sa zdržali hlasovania). 

 

Prítomným poslancom boli rozdané hlasovacie lístky. Prítomní poslanci odovzdali svoje hlasy 

a hlasovacie lístky vložili do volebnej urny. Volebná komisia otvorila urnu a skonštatovala, že 

na voľbe hlavného kontrolóra obce bolo prítomných 10 poslancov, bolo vydaných 10 

hlasovacích lístkov, bolo odovzdaných 10 hlasov v prospech Mgr. Márie Tomovičovej. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. 

 

Prítomní poslanci jednohlasne: 

a) skonštatovali, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 

b) zvolili v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov do funkcie hlavného 

kontrolóra Mgr. Máriu Tomovičovú, trvale bytom Kaplnská 1462/35, 925 22 Veľké 

Úľany na obdobie šiestich rokov od 08.02.2023 do 07.02.2029, 

c) určili v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov s účinnosťou od 08.02.2023 plat hlavného kontrolóra 

podľa § 18c ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

Starosta obce gratuloval hlavnej kontrolórke k jej opätovnému zvoleniu. Hlavná kontrolórka 

poďakovala za prejavenú dôveru. 

 

 

K bodu č. 9 programu –Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za 

rok 2022 

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

predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

 

Hlavná kontrolórka v zhrnutí uviedla: 

1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií v 1. polroku 2021 

Z objektívnych dôvodov kontrolované obdobie posunula na celý rok. Predmetom 

kontroly bola kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce 

Jelka.Cieľom kontroly bolo skontrolovať rozpočtový proces a preveriť dodržiavanie 

pravidiel rozpočtového hospodárenia.Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako 

prebytkový. Bežný rozpočet obce bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet 

ako schodkový a  finančné operácie prebytkové.Kapitálový rozpočet bol zostavený ako 

schodkový, čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona o RPÚS, nakoľko je ho možné kryť 
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zostatkami finančných prostriedkov mesta z minulých rokov, návratnými zdrojmi 

financovania alebo prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom 

roku.Všetky navrhované zmeny boli schválené. Navrhované zmeny za rok 2021 

nezvýšili schodok rozpočtu obce, nakoľko rozdiel rozpočtového hospodárenia bol stále 

prebytkový.Ku kontrole boli predložené faktúry, ktoré sa týkali zmien rozpočtu. Faktúry 

spĺňajú zákonné náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 písm. a) až g) zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Faktúry boli správne zaúčtované. Základná finančná 

kontrola bola vykonaná v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Po skončení rozpočtového roka 2021 

obec Jelka súhrnne spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu 

obce v súlade s § 16 zákona o RPÚS, ktorý bol predložený a schválený bez výhrad  dňa 

28.6.2022 uznesením č.32.,/2022/OZ-3 v riadnom termíne do 30.6. t.j. najneskôr do 

šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

 

Návrh opatrení: 

− spracovávanie rozpočtových opatrení vykonávať priebežne počas roku – úloha 

trvalá, 

− pri uzatváraní zmluvných vzťahov, z ktorých vyplývajú záväzky pre obec,  

dôsledne skúmať súlad s rozpočtom – úloha trvalá. 

 

2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021 

Stanovisko bolo vypracované. Záverečný účet odporučila obecnému zastupiteľstvu 

schváliť bez výhrad. Záverečný účet obce bol schválený bez výhrad na  zasadnutí  OZ  

dňa 28.6.2022 uznesením č.32.,/2022/OZ-3. 

 

3. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2021 

Predmetom kontroly bolo preverenie správnosti postupov pridelenia a následného 

vyúčtovania poskytnutej dotácie a ich súlad zo zákonom. V kontrolovanom období bola 

z rozpočtu obce poskytnutá dotácia vo výške 44 885 €, z toho kontrolovaným subjektom 

vo výške 31 632 €. Z toho boli skontrolované dve, a to FC Jelka a Stolnotenisový klub 

Jelka. FC Jelka bola pridelená suma 28 992 €. Príspevok bol použitý na nákup regálov, 

poplatky za registráciu a PHM. Stolnotenisovému klubu bola pridelená dotácia v sume 

2640 €. Dotácia bola použitá na členské príspevky, nákup športových potrieb, 

registračné poplatky, občerstvenie, cestovné náhrady. 

 

Kontrolné zistenie: Neboli podpísané zmluvy medzi obcou a prijímateľom dotácie. 

Obec má prijaté VZN č. 1/2005 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných 

príjmov obce Jelka na podporu kultúry a športu na území obce Jelka, odporúča 

bezodkladne prijať nové VZN. V programe rokovania je už takýto návrh VZN zaradený, 
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je potrebné, aby sa v budúcnosti boli dotácie prideľované podľa pravidiel stanovených 

vo VZN. 

 

4. Vpracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 

Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 bolo vypracované. 

V stanovisku odporučila OZ návrh rozpočtu obce na rok 2023 schváliť a návrh rozpočtu 

obce na roky 2024-2025 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavného kontrolóra zobralo 

OZ na vedomie uznesením č. 7.,/2022/OZ-1 písm. a) zo dňa 08.12.2022. 

 

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

neskorších predpisov. 

Neboli uložené. 

 

6. Výkon ostatnej odbornej činnosti 

Popri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia 

a nakladania s majetkom  a majetkovými právami obce, kontrole príjmov, výdavkov 

a finančných operácií obce značná časť úväzku hlavnej kontrolórky bola venovaná aj 

riešeniu podnetov vyplývajúcich z otázok zamestnancov úradu, ako aj úloh 

operatívneho charakteru.  

 

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky   v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež: 

- kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho 

zasadnutiach, 

- plán kontrolných činností, 

- podávanie stanovísk, návrh zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie 

obecného zastupiteľstva, 

- podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným 

predpisom, 

- pripomienkovanie zmlúv, 

- účasť na rokovaniach, 

iné činnosti. 

  

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 

 

Prítomní poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za 

rok 2022 na vedomie. 

 

 

K bodu č. 10 programu - Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2023 

o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev 
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Starosta obce poukázal na protest prokurátora, ktorý bol predmetom 6. bodu rokovania OZ. 

Ďalej uviedol, že zákon ukladá povinnosť obciam prijať VZN o názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev, v ktorom budú uvedené všetky názvy ulíc a verejných priestranstiev. Takéto 

VZN však nesmie obsahovať také názvy ulíc, ktoré sa viažu ku komunistickému režimu. Preto 

je potrebné premenovať Gottwaldovu ulicu a ulicu Februárového víťazstva. Ak by obec 

neprijala takéto VZN, prokurátor by bol oprávnený podať na Krajskom súde žalobu proti 

nečinnosti.Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 

12.01.2023. K návrhu VZN zasadala komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo, 

kde bol prítomný Görföl Jenő, miestny historik, ktorý sa vyjadril k názvom ulíc a verejných 

priestranstiev, ktoré vyplývajú z histórie obce. Pripomienky zo strany obyvateľov neboli 

doručené žiadne. 

 

Starosta obce v reakcii na zasadnutie Komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

navrhol prijať VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev oproti zverejnenému 

návrhu s nasledovnými zmenami: 

- ulica pôvodne pomenovaná ako Februárového víťazstva, v návrhu uvedené ako 

Štefánikova ulica sa mení na Stodolovu ulicu ,v maďarskom jazyku: Pajta sor, 

- ulica pôvodne pomenovaná ako Gottwaldova, v návrhu uvedené ako Szécsényiho ulica 

sa mení na Gregorovitsovu ulicu, v maďarskom jazyku: Gregorovits utca, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Jahodnej ulice sa mení na Eperjesi utca, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Chrenovej ulice sa mení na Tormás utca, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Ružovej doliny sa mení na Luka sor, 

- v návrhu uvedená Petöfiho ulica v maďarskom jazyku Petöfi utca sa mení na Petőfiho, 

v maďarskom jazyku: Petőfi utca, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Štermenskej ulice sa mení na Stermenszky utca, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Dunajskej ulice sa mení na Duna sor, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Krátkej ulice sa mení na Holt – Duna, 

- v návrhu uvedený maďarský názov Hlavnej ulice sa mení na Fő utca, 

- časť Chrenovej ulice od Námestia Alberta Molnára Szencziho po križovatku sa mení na 

Ulica Alberta Molnára Szencziho, v maďarskom jazyku: Szenczi Molnár Albert utca. 

 

Starosta obce dodal, že týmto VZN sa pomenuje park pri kaplnke anjelov strážnych nasledovne: 

Park Takáchovcov (slovenský jazyk), Takách park (maďarský jazyk). Tento park bude 

pomenovaný po šľachtickej rodine Takách, ktorá kaplnku anjelov strážnych postavila a v ktorej 

sú uložené ľudské pozostatky členov tejto rodiny. S takýmto názvom parku sa stotožnila aj 

komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo a miestny historik Görföl Jenő. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. 9 poslancov hlasovalo za prijatie takéhoto VZN 

v znení vyššie uvedených zmien, jeden poslanec sa zdržal hlasovania (Peter Török). 
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Prítomní poslanci s nevôľou prijali rozhodnutie o premenovaní Gottwaldovej ulice a ulice 

Februárového víťazstva. Urobili tak v reakcii na upozornenie prokurátora, ktoré bolo 

predmetom 6. bodu rokovania tohto OZ a v reakcii na hrozbu podania žaloby na nečinnosť zo 

strany prokurátora. 

 

 

K bodu č. 11 programu - Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2023 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej 

školy 

Starosta obce informoval, že povinnosť prijať takéto VZN vyplýva § 6 ods. 12 písm. c) zák. č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších právnych 

predpisov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 

12.01.2023. Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili 

zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy. 

 

 

K bodu č. 12 programu –Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Starosta obce uviedol, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a webovej 

stránke obce Jelka dňa 12.01.2023. Týmto VZN sa ustanovujú pravidlá poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce. Do VZN odporučil doplniť zrušovacie ustanovenie vo vzťahu k VZN obce 

Jelka č. 1/2005. Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. navrhol vo VZN zmeniť slovné spojenie 

„finančná komisia“ na „komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo“ 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh 

všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce v znení vyššie uvedených zmien. 

 

 

K bodu č. 13 programu –Rozpočtové opatrenie 

Starosta obce navrhol prijať rozpočtové opatrenie č. 1 podľa § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov. Vysvetlil, že obec plánuje nákup kosačky a úžitkového 

vozidla (dodávky) za kúpnu cenu spolu do výšky 23 000,00 €. Tento nákup bol naplánovaný 

v rozpočte na rok 2022, avšak nákup sa nestihol zrealizovať.  
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie 

uvedené rozpočtové opatrenie. 

 

 

K bodu č. 14 programu – Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na Hlavnej ulici 

606/94, Jelka 

Starosta obce informoval poslancov, že nájomné zmluvy v bytovom dome na Hlavnej ulici 

606/94 v Jelke boli uzavreté na 1 rok. Ročné obdobie nájmu v januári 2023 uplynulo. 

V súčasnosti by malo dôjsť k predĺženiu nájomných zmlúv. Vzhľadom na dlh nájomcov voči 

obci za dodávku elektrickej energie žiada od poslancov stanovisko, či nájomcami predĺžiť 

nájomné zmluvy alebo nie. 

 

Poukázal na to, že v tomto prípade sú nájomcami troch bytov tri slobodné matky. Nemajú 

rodinné zázemie a v prípade, že by sa im nájomné zmluvy nepredĺžili, hrozilo by, že by tieto 

slobodné matky so svojimi deťmi zostali bez strechy nad hlavou. Tieto rodiny sú zapojené do 

systému prestupného bývania, ktorý spočíva v tom, že tieto rodiny sa v spolupráci so 

zamestnancom obce učia viesť dôstojný život. Odkedy tieto rodiny žijú v bytovom dome, 

spravili pokroky k lepšiemu. Nie je to s nimi vždy ideálne, ale v rámci svojich možností sa 

snažia. 

 

Starosta obce vysvetlil, že nájomcovia platili obci nájomné za jeden byt vo výške 100,00 € 

a preddavok za plyn, elektrinu a vodu vo výške 100,00 €. Zmluvu o dodávke elektriny na tento 

bytový dom uzavrela obec. Keďže zmluva bola uzavretá s obcou, právnickou osobou a nie 

s nájomcami, fyzickými osobami, došlo k extrémnemu nárastu cien za dodávku elektriny 

v roku 2022. Cena za dodávku elektriny niekoľkonásobne prevýšila preddavky, ktoré 

nájomcovia platili. V apríli 2022 obec vypovedala zmluvu o dodávke elektriny vo vzťahu 

k tomuto bytovému domu a nájomcovia sami uzavreli zmluvu o dodávke elektriny 

s poskytovateľom tejto služby. Od 01.01.2022 do 05.04.2022 cena za dodávku elektriny na 

tento bytový dom bola vo výške 3651,35 €. Náklady podľa cien z roku 2021 by boli vo výške 

921,56 €. Rozdiel medzi rokom 2021 a 2022 za rovnaké množstvo spotrebovanej elektrickej 

energie je vo výške 2729,79 €. 

 

Otázka predlženia nájomných zmlúv bola prerokovaná na aj pracovnej porade poslancov OZ. 

Poslanci a starosta sa zhodli na nasledovnom: 

- vzhľadom na to, že ide o osamelé matky, nájomné zmluvy sa predĺžia aj napriek 

nedoplatkom o jeden rok, 

- urobí sa korekcia dlhu nájomcov vo vzťahu k dodávke elektriny tak, že nájomcovia 

uhradia obci cenu za dodávku elektriny podľa cien z roku 2021, zvyšok dlhu sa im 

odpustí, 
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- nájomcovia budú upozornení na to, že ide o mimoriadny ústretový krok zo strany 

starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a v prípade, že po uplynutí obdobia nájmu 

zvyšok dlhu voči obci, nájomné a preddavky za energie nebudú z  uhradené riadne 

a včas, nová nájomná zmluva už s nimi nebude uzavretá. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. Prítomní poslanci schválili predĺženie nájmu bytu 

č. 1 Žanete Tankovej o jeden rok, korekciu dlhu Žanety Tankovej nasledovne: z 1252,58 € na 

313,22 €, predĺženie nájmu bytu č. 2 Denise Tankovej o jeden rok, korekciu dlhu Denisy 

Tankovej nasledovne: z 950,91 € na 261,93 €, predĺženie nájmu bytu č. 3 Pamele Tankovej, 

korekciu dlhu Pamely Tankovej nasledovne: z 1447,86 € na 346,41 € (9 poslancov hlasovalo 

za, 1 poslanec, Bc. Attila Tamás za zdržal hlasovania). 

 

 

K bodu č. 15 programu - Rokovanie komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými 

organizáciami 

Starosta obce udelil slovo Matilde Némethovej, poslankyni OZ, aby predniesla závery rokovaní 

komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami. 

 

Matilda Némethová, poslankyňa OZ uviedla, že komisia zasadala dvakrát. Na rokovanie 

komisie prizvali starostu obce. Členovia komisie sa dohodli na: 

- vo vzťahu k časopisu Jelčianske slovo – Jókai szó, Horváth Naszák Szilvia napíše 

reportáž s Jelčianskym dychovým súborom, Mgr. Denisa Turčanová vytvorí stránku 

určenú pre deti, Beáta Mészárosová sa pokúsi zabezpečiť tradičné recepty našich 

starých mám na veľkú noc, 

- spravia prieskum trhu slovenských a maďarských hudobníkov aj s cenovými ponukami, 

ktorí by mohli vystupovať na Jelčianskom obecnom dni, 

- dňa 31.03.2023 usporiadajú v spolupráci s obcou v miestnom kultúrnom dome 

musicalové vystúpenie súboru Magyarock Dalszínház s názvom Aranyember, 

- v závere zasadnutia komisie Beata Mészárosová informovala prítomných členov 

komisie, aké akcie plánuje obec usporiadať v roku 2023 

 

Starosta obce uvítal iniciatívu členov komisie. Skonštatoval, že debata s členmi komisie bola 

plodná a zaujímavá. 

 

O slovo sa prihlásila Mária Szabóová (verejnosť). Informovala sa, či obec plánuje časopis 

Jelčianske slovo - Jókai szó zverejniť na internete. Starosta obce uviedol, že každá domácnosť 

v Jelke obdrží časopis v listinnej podobe, tento časopis bude možné si aj zakúpiť, po nejakých 

dvoch týždňoch od vydania bude dostupný aj na internete. Obec plánuje zverejniť na internete 

aj staršie vydania. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci OZ zobrali správu zo 

zasadnutia komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami zo dňa 

05.01.2023 a 18.01.2023 na vedomie. 

 

 

K bodu č. 16 programu- Rokovanie komisie pre ochranu životného prostredia 

a rokovanie komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

Starosta obce udelil slovo Mgr. Richardovi Hakszerovi, PhD., poslancovi OZ, aby prezentoval 

závery rokovania komisie pre ochranu životného prostredia a komisie pre regionálny rozvoj 

a finančné hospodárstvo.  

 

Mgr. Richard Hakszer, PhD, poslanec OZ prezentoval závery rokovania komisie pre ochranu 

životného prostredia nasledovne: 

- komisia navrhuje upozorniť príslušníkov miestneho poľovníckeho združenia, aby 

použité náboje nenechávali v lese a na poliach, 

- upozorniť ARRIVA a. s., aby ich zamestnanci hádzali odpadky do košov a svoju 

hygienickú potrebu nevykonávali na verejnom priestranstve, zvážiť používanie 

mobilnej toalety, 

- navrhujú vytvoriť nové trasy na čistenie obce počas „Dňa zeme“ a zapojiť žiakov do 

tohto projektu, 

- navrhujú inštalovať viac smetných nádob v obci, 

- zhotoviť informačnú tabuľu „Čo nepatrí do lesa“ s cieľom vzbudiť environmentálne 

cítenie, 

- zorganizovať besedy pre školy, škôlky a pre verejnosť s odborníkmi na 

environmentálne témy, 

- kritizovali vysoké pokuty za výrub stromov. 

 

Starosta obce reagoval na závery rokovania komisie nasledovne: 

- Vie o probléme so zamestnancami spoločnosti ARRIVA a. s. Na tento problém bolo 

upozornené vedenie spoločnosti. Zamestnanci ARRIVA a. s. majú zakázané počas 

svojej prestávky parkovať na zastávkach, prestávku by mali prečkať v sociálno-

hygienickom zariadení pri čerpacej stanici Jurki. Prestávku môžu vodiči vykonať aj 

v pohostinstve na Novojelčanskej ulici. Je to dohodnuté s vedením ARRIVY a. s. aj 

s vlastníkom pohostinstva. Zamestnanci ARRIVY a. s. bol členmi MOPS niekoľkokrát 

upozornení, zamestnanci reagovali na toto upozornenie zvyčajne arogantne. Ide 

o individuálne zlyhanie jednotlivcov. Obec podnikne kroky v zmysle zákona. 

- Obec sa plánuje aj tento rok čistenie obce. Odpadu je čím ďalej tým menej. Školy 

organizovali aj samy akcie zamerané na čistotu v obci. 

- V súvislosti s „vysokými pokutami za výrub stromov“ uviedol, že proces výrubu 

stromov je upravený zákonom o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa obec v rámci 
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preneseného výkonu štátnej správy riadi. Výrub stromov je možné realizovať len so 

súhlasom obce s podmienkou náhradnej výsadby alebo zaplatenia poplatku až do výšky 

spoločenskej hodnoty dreviny. Obec poskytuje svojim obyvateľom pomoc s realizáciou 

náhradnej výsadby, avšak za náhradu nákladov, ktoré v súvislosti s týmto obci vzniknú. 

V žiadnom prípade nejde o pokuty ale o náhradu zminimalizovaných nákladov. 

 

Starosta obce udelil slovo Mgr. Richardovi Hakszerovi, PhD., aby prezentoval závery 

rokovania komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo. 

 

Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ uviedol, že komisia zasadala v reakcii na zverejnenie 

návrhu VZN č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev. Na rokovanie komisie 

prizvali miestneho historika Görföl Jenő. Pripomienky komisie boli zapracované do VZN. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení. Prítomní poslanci OZ zobrali správu o rokovaní 

komisie pre ochranu životného prostredia a komisie pre regionálny rozvoj a finančné 

hospodárstvo na vedomie. 

 

 

K bodu č. 17 programu – Rôzne 

a) Ponuka na spoluprácu vo veci podávania hotových teplých jedál 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že obci bola doručená ponuka na spoluprácu 

vo veci podávania hotových teplých jedál dôchodcom. Ponuku doručil Zsolt Ravasz – 

Ravasz Café. Starosta obce vysvetlil, že túto službu už roky zabezpečuje dôchodcom p. 

František Molnár. VZN č. 6/2021 nezakazuje poveriť poskytovaním tejto služby aj iný 

subjekt, samozrejme za rovnakých podmienok. Starosta obce dal priestor na diskusiu. 

 

O slovo sa prihlásil p. František Molnár. Poukázal na to, že túto službu robí pre 

dôchodcov už 20 rokov. Nevie o tom, že by boli sťažnosti na poskytovanie tejto služby. 

Denne ide cca o 60 obedov (okrem pondelkov). Na poskytovanie tejto služby sú 

naviazané pracovné miesta. Treba zabezpečiť dodávku surovín a proces prípravy jedla. 

Ak by to táto služba bola poskytovaná viacerými subjektmi, nevedel by v dostatočnom 

času predvídať koľko personálu a surovín potrebuje na zabezpečenie tejto služby. Bol 

by problém s obedármi a obec, ktorá zabezpečuje logistiku a rozvoz by bola neúmerne 

zaťažená. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomný poslanci po zvážení všetkých 

okolností neprijali vyššie uvedenú ponuku na spoluprácu vo veci podávania hotových 

teplých jedál (8 poslancov hlasovalo proti, poslanec Bc. Attila Tamás a Ladislav Ravasz 

sa zdržali hlasovania). 
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b) Žiadosť o poskytnutie dotácie Csemadok Jóka – Jelka 

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie. 

Žiadosť podal miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka. Žiadajú dotáciu na 

spolufinancovanie tanečných hodín tanečného súboru MALMOS. Aktuálne majú dve 

skupiny detí, v jednej majú 20 detí vo veku 5 – 10 rokov a v druhej majú 12 detí vo 

veku 11 – 18 rokov. 

 

Starosta obce udelil slovo Zoltánovi Szabóovi, zástupcovi miestneho spolku Csemadok 

Jóka – Jelka. Uviedol, že po dlhom čase sa im podarilo oživiť tanečný súbor MALMOS. 

Našli dvoch učiteľov ľudových tancov. Tanečné hodiny prebiehajú raz do týždňa, obe 

skupiny po 90 minút. Na učiteľov prispieva miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka 

a rodičia detí. Navštevovať súbor môže každé dieťa bez ohľadu na národnosť alebo 

členstvo Csemadok Jóka – Jelka. Momentálne nie je možné získať dotáciu na takúto 

aktivitu od Ministerstva kultúry alebo nadácie Bethlena Gábora. Z uvedeného dôvodu 

žiadajú o dotáciu obec Jelka. 

 

Starosta obce zdôraznil, že podpora tradičných tancov, zvykov, tradícií a kultúry je 

potrebná a je potrebné ju podporovať. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli 

na schválení žiadosti o poskytnutie dotácie Csemadok Jóka – Jelka mesačne vo výške 

327,00 € od 01.02.2023 do 31.12.2023. Táto dotácia bude vyplácaná za účelom 

spolufinancovania tanečného súboru MALMOS. Poskytovanie dotácie je viazané na 

uskutočňovanie tanečných hodín tanečného súboru MALMOS. 

 

 

c) Žiadosť o poskytnutie dotácie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Jelka 

Starosta obce informoval prítomných, že obci Jelka bola doručená žiadosť Základnej 

organizácie Jednoty dôchodcov Jelka o poskytnutie finančnej výpomoci ich organizácie 

v roku 2023, ktorú mienia využiť na kultúrne, sociálne a športové vyžitie ich členov. 

 

Starosta obce udelil slovo Jozefovi Kovácsovi. Jozef Kovács uviedol, že sa uchádzajú 

o dotáciu. V minulosti prispievali na kultúrne, sociálne a športové vyžitie aj obyvatelia 

obce a podnikatelia, v súčasnosti to už tak nie je. Preto žiadajú obec o pomoc. Ďalej sa 

informoval, či im obec poskytne priestory, kde sa budú môcť stretávať počas 

rekonštrukcie kultúrneho domu. 
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Starosta obce prisľúbil dôchodcom miestnosť v podnikateľskom inkubátore počas 

rekonštrukcie kultúrneho domu. Ďalej uviedol, že obec má v rozpočte vyčlenené 

finančné prostriedky pre dôchodcov.  

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci zobrali žiadosť 

o poskytnutie dotácie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Jelka na vedomie. 

 

Starosta obce dal verejný prísľub dôchodcom, že v roku 2023 pre nich obec zorganizuje 

výlet. 

 

 

d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov – obnova CO skladu 

Starosta obce oznámil, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov. V rámci tejto výzvy by chcel, aby sa obec 

uchádzala o dotáciu na obnovu CO skladu. V predmetnej budove by si vedel predstaviť 

detský kútik. Žiada o poverenie na prípravu všetkých potrebných podkladov 

k vypracovaniu žiadosti. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne poverili 

starostu obce Jelka prípravou všetkých potrebných podkladov k vypracovaniu žiadosti 

na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, k projektu: 

obnova CO skladu, názov výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01. 

 

 

e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov – obnova historickej budovy lekárne 

Starosta obce oznámil, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov. V rámci tejto výzvy by chcel, aby sa obec 

uchádzala o dotáciu na obnovu historickej budovy lekárne. V predmetnej budove by si 

vedel predstaviť klub dôchodcov. Žiada o poverenie na prípravu všetkých potrebných 

podkladov k vypracovaniu žiadosti. 
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Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne poverili 

starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou všetkých potrebných podkladov 

k vypracovaniu žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, k projektu: obnova historickej budovy lekárne, názov výzvy: Výzva č. 1 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód 

výzvy: 02I02-29-V01. 

 

 

f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov – obnova zdravotného strediska 

Starosta obce oznámil, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov. V rámci tejto výzvy by chcel, aby sa obec 

uchádzala o dotáciu na obnovu zdravotného strediska. Vysvetlil, že na prestavbu 

budovy už je spracovaný projekt k vybudovaniu nájomných bytov, ale efektívnejšie by 

bolo budovu obnoviť budovu z tohto zdroja a následne z iného vybudovať byty. Žiada 

o poverenie na prípravu všetkých potrebných podkladov k vypracovaniu žiadosti. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia. Prítomní poslanci jednohlasne poverili 

starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou všetkých potrebných podkladov 

k vypracovaniu žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, k projektu: obnova zdravotného strediska, názov výzvy: Výzva č. 1 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód 

výzvy: 02I02-29-V01. 

   

 

K bodu č. 18 programu – Diskusia 

Do diskusie sa prihlásil Zoltán Szabó (verejnosť). Oznámil prítomným, že kniha o našej obci, 

na ktorej vydanie obec poskytla dotáciu, je už vydaná. Autor napísal knihu bez nároku na 

honorár. So súhlasom autora bude možné túto knihu preložiť do slovenského jazyka. Plánujú 

vydanie druhej časti, prípadne ďalších častí. Pozval prítomných na prezentáciu tejto knihy, 

ktorá sa uskutoční dňa 17.02.2023 (piatok) vo veľkej sále podnikateľského inkubátora. Zoltán 

Szabó daroval starostovi obce, poslancom OZ a prítomným zamestnancom obce po jednom 

vyhotovení knihy. 

 

Do diskusie sa prihlásil Július Bankó (verejnosť). Sťažoval sa, že na konci Školskej ulici 

smerom na Eliášovce nie je počuť miestny rozhlas. Starosta obce reagoval, že objednávka na 
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nápravu tohto stavu je p. Melišekovi zadaná, mikrofón a materiál je zakúpený. Čaká sa na 

priaznivejšie počasie. 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Zoltán Márton, poslanec OZ. Oznámil, že urobil štatistiku 

koeficientu zastavanosti / zelene v obciach. V Jelke je koeficient zastavanosti v regulačnom 

bloku „R“ 40 % a koeficient zelene 60 %. V iných obciach je tento pomer skôr opačný. Vyjadril 

nespokojnosť s koeficientom zelene aj v regulačnom bloku „N“, „F“, „U“. Ďalej uviedol, že 

požiadal iné obce o informáciu, či majú v územnom pláne zakotvenú priehľadnosť oplotenia 

a ak áno, aký je koeficient priehľadnosti oplotenia. Výsledkom bolo, že v iných obciach nemajú 

taký vysoký koeficient priehľadnosti oplotenia alebo priehľadnosť oplotenia v územnom pláne 

nie je vôbec riešený. Žiada o nápravu tohto stavu, o bezodkladné prijatie zmeny územného 

plánu aspoň v týchto častiach. Starosta obce uviedol, že proces zmeny územného plánu je 

v riešení. Dvakrát bola zverejnená výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného 

plánu. Tieto návrhy boli postúpené odborne spôsobilej osobe. Starosta navrhol pracovnú poradu 

na túto tému, v rámci ktorej by sa definovali návrhy na zmeny a doplnky územného plánu zo 

strany obce. 

 

Do diskusie sa prihlásil Marián Molnári (verejnosť). Poďakoval poslancom za možnosť 

sledovať zasadnutie OZ online. 

 

 

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 23:00 hod.. 

 

 

 

         Ing. Gabriel Kiš 

         starosta obce  

Overovatelia zápisnice: Štefan Bohony 

    Peter Török 

Prednostka:   MSc. Melinda Németh 

Zapisovateľka:  Mgr. Gabriela Horváthová  
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Uznesenia 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 

31.01.2023 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke 

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

Márton, Matilda Némethová, Ladislav Ravasz, Ing. Tomáš Ruman, Zoltán Szabó, Bc. Attila 

Tamás, Peter Török 

 

 

 

Uznesením č. 18.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie  

 

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Galanta, JUDr. Borisa Budaja, č. Pd 

148/22/2202-6 zo dňa 28.11.2022. 

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 19.,/2023/OZ – 2 

Vyhovelo 

 

Upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Galanta, JUDr. Borisa Budaja, č. Pd 

148/22/2202-6 zo dňa 28.11.2022. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 20.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie 

 

Oznámenie o udelení poverenia zástupcovi starostovi obce Jelka, Štefanovi Bohonyovi. 

 

Uznesenie bolo podpísané. 
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Uznesením č. 21.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Jelka v nasledovnom zložení: Matilda 

Némethová, Zoltán Szabó, Erik Márton. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 8   Proti: 0   Zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 22.,/2023/OZ – 2 

a) Konštatuje 

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. 

 

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

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

b) Volí 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov do funkcie hlavného 

kontrolóra Mgr. Máriu Tomovičovú, trvale bytom Kaplnská 1462/35, 925 22 Veľké 

Úľany na obdobie šiestich rokov od 08.02.2023 do 07.02.2029. 

 

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

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

c) Určuje 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov s účinnosťou od 08.02.2023 plat hlavného kontrolóra 

podľa § 18c ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

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

 Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
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Uznesením č. 23.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 25.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 26.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 27.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1 podľa § 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

v nasledovnom znení: 
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Nákup kosačky a úžitkového vozidla (dodávky) za kúpnu cenu do výšky 23 000,00 €. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 28.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu bytu č. 1 v bytovom dome na Hlavnej 606/94, Jelka v prospech Žanety 

Tankovej, nar. 26.02.1988, trvale bytom Hlavná 606/94, Jelka o 1 rok. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 29.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Korekciu dlhu Žanety Tankovej, nar. 26.02.1988, trvale bytom Hlavná 606/94, Jelka, ktorá 

zohľadňuje rozdiel cien elektrickej energie pred a po jej extrémnom zdražení nasledovne: 

z 1252,58 € na 313,22 €. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 30.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu bytu č. 2 v bytovom dome na Hlavnej 606/94, Jelka v prospech Denisy 

Tankóovej, nar. 22.09.1993, trvale bytom Kostolná 689/10, Jelka o 1 rok. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 
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Uznesením č. 31.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Korekciu dlhu Denisy Tankóovej, nar. 22.09.1993, trvale bytom Kostolná 689/10, Jelka, ktorá 

zohľadňuje rozdiel cien elektrickej energie pred a po jej  extrémnom zdražení nasledovne: 

z 950,91 € na 261,93 €. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 32.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Predĺženie nájmu bytu č. 3 v bytovom dome na Hlavnej 606/94, Jelka v prospech Pamely 

Tankovej, nar. 14.06.1996, trvale bytom Kostolná 689/10, Jelka o 1 rok. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 33.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje - neschvaľuje 

 

Korekciu dlhu Pamely Tankovej, nar. 14.06.1996, trvale bytom Kostolná 689/10, Jelka, ktorá 

zohľadňuje rozdiel cien elektrickej energie pred a po jej  extrémnom zdražení nasledovne: 

z 1447,86 € na 346,41. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 34.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie 
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Správu zo zasadnutia komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami zo dňa 

05.01.2023 a 18.01.2023.  

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 35.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie 

 

Správu zo zasadnutia komisie pre ochranu životného prostredia.  

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 36.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie 

 

Správu zo zasadnutia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo.  

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 37.,/2023/OZ – 2 

Neschvaľuje 

 

Ponuku na spoluprácu vo veci podávania hotových teplých jedál za podmienok ustanovených 

vo Všeobecne záväznom nariadení obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 0   Proti: 8   Zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 38.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 
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Žiadosť o poskytnutie dotácie CsemadokJóka – Jelka mesačne vo výške 327,00 € od 

01.02.2023 do 31.12.2023. 

 

Vyššie uvedená dotácia bude vyplácaná na nasledovný účel: spolufinancovanie tanečných 

hodín tanečného súboru MALMOS. 

 

Poskytovanie vyššie uvedenej dotácie je viazané na uskutočňovanie tanečných hodín tanečného 

súboru MALMOS. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 39.,/2023/OZ – 2 

Berie na vedomie 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Jelka. 

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 40.,/2023/OZ – 2 

Poveruje 

 

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou všetkých potrebných podkladov 

k vypracovaniu žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, k projektu: obnova CO skladu,  názov výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 41.,/2023/OZ – 2 

Poveruje 
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Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou všetkých potrebných podkladov 

k vypracovaniu žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, k projektu: obnova historickej budovy lekárne, názov výzvy: Výzva č. 1 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

 

Uznesením č. 42.,/2023/OZ – 2 

Poveruje 

 

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou všetkých potrebných podkladov 

k vypracovaniu žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti, k projektu: obnova zdravotného strediska, názov výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01. 

 

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

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

V Jelke dňa 10.02.2023 

 

Ing. Gabriel Kiš 

            starosta obce  

 

 

Uznesením č. 24.,/2023/OZ – 2 

Schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných verejných 

priestranstiev. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie bolo schválené, ale nebolo podpísané starostom obce. Starosta obce uplatnil voči 

tomuto uzneseniu sistačné právo. Uplatnenie sistačného práva odôvodňuje tým, že podľa § 2b 
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ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, názvy 

ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné 

nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, 

duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a 

názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného 

verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 

alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu 

založeného na komunistickej ideológií; to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa 

zapojili do odporu proti takémuto režimu. V prípade pochybností o tom, či sa osoba považuje 

za predstaviteľa režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu 

založeného na fašistickej ideológii alebo nacistickej ideológii alebo režimu založeného na 

komunistickej ideológií, sa príslušný orgán obráti na Ústav pamäti národa, ktorý je povinný 

zaslať vyjadrenie v lehote do 90 dní, v ktorom zároveň posúdi aj možnú účasť posudzovanej 

osoby na protifašistickom odboji alebo inom odpore proti režimu Slovenskej republiky z rokov 

1939 až 1945 alebo inému režimu založenému na fašistickej ideológii alebo nacistickej 

ideológii alebo možný odpor posudzovanej osoby proti komunistickému režimu. Ulica 

Feburárového víťastva nie je pomenovaná po predstaviteľovi komunistického režimu. Ide 

o pomenovanie po udalosti, ktorá je jednoznačne spájaná s komunistickým režimom. Starosta 

obce písomne požiada Ústav pamäti národa a príslušnú prokuratúru o stanovisko, či 

pomenovanie ulice Februárového víťazstva je s poukazom na vyššie uvedené odôvodnenie 

v rozpore s § 2b ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Starosta obce nepodpísal uznesenie aj 

s poukazom na vysokú administratívnu záťaž obyvateľov spojenú s premenovaním ulice, ktorí 

majú registrovaný pobyt na ulici Februárového víťazstva. 

 

 


