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Z Á P I S N I C A 
 

z 15.zasadnutia Obecného zastupiteľstvaSap, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2020 

v kultúrnom dome v Sape  

 
Prítomní:  Ing. František Miklós, starosta obce 
   Mgr. Mária Sárközyová, poslankyňa  
   Imrich Berecki, poslanec 
   PhDr. Edita Vidaová, poslankyňa 
   Alexander Csicsay, poslanec 
    

Bc. Ildikó Bugárová, hlavný kontrolór 
 
Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny pripojenej k tejto zápisnici 
 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začínalo o 17:05 hodine. Rokovanie zahájil a viedol 
starosta obce. Starosta privítal prítomných a uviedol, že z pozvaných 5 poslancov obecného 
zastupiteľstva sú prítomní štyria poslanci, poslankyňa Mgr. Kinga Soósová ospravedlnila svoju 
neprítomnosť, teda obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Starostapoveril vedením zápisnice Sylviu Barciovú, a za overovateľov zápisnice starosta navrhol 
poslankyňu PhDr. Editu Vidaovú a poslankyňu Mgr. Máriu Sárközyovú.  
 
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo za overovateľov zápisnice poslankyňu PhDr. 
Editu Vidaovú a poslankyňu Mgr.Máriu Sárközyovú. 
 
Starosta konštatoval, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený 
vopred spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva vrátane relevantných príloh 
a navrhuje teda, aby bol schválený nasledovný program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Kontrola uznesení  
4. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2020  
5. Návrh rozpočtu a viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2021-2023 - stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu a viacročného rozpočtu Obce Sap  
6. Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2020  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sap č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce SAP č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap  
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby  
9. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sap č. 4/2015 o podmienkach 
držania psov na území obce Sap  
10. Návrh dodatku na prijatie kontokorentného úveru na rok 2021  
11. Návrh na rozšírenie podnikateľskej činnosti Obecného podniku Sap, s.r.o.  
12. Návrh dodatku k zmluve o výkone správy majetku obce - medzi Samosprávou Obce Sap a 
Obecným podnikom Sap, s.r.o.  
13. Návrh inominátnej zmluvy na kúpu pozemku pre ČOV  
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14. Návrh na vstup do o.z. Natúrpark Žitný ostrov  
15. Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a investíciách  
16. Ostatné úlohy, návrhy a podnety  
17. Diskusia  
18. Záver 
 
Predložený návrh programu rokovania bol jednomyseľne schválený. 
 
Návrhy na zmenu programu rokovania neodzneli.  
 
Ad 3/ Kontrola uznesení  
 
Starosta uviedol, že z posledného  zasadnutia  OZ uznesenie o prijatí poskytnutej návratnej 
finančnej výpomoci pre kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bolo 
splnené. Taktiež boli splnené uznesenia ohľadne kúpnych zmlúv pre žiadateľov Ing. Tomáš 
Bartalos a Július Vörös a manž., v ich prípade sa jednalo o zámer prevodu.  Tiež sa plnilo 
uznesenie ohľadne zmluvy o výkone správy majetku obce medzi Samosprávou Obce Sap 
a Obecným podnikom Sap, s.r.o.. Uznesenie o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na 2. polrok 2020 sa plní priebežne. Dňa 30.09.2020 bolo prijaté uznesenie spôsobom „per 
rollam“ o schválení prevodu pozemku  v prospech žiadateľov Július Vörös a manž., aj toto 
uznesenie bolo splnené. 
Starosta predložil návrh uznesenia, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
kontrolu plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 27.08.2020 a 30.09.2020. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 4/ Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2020 
 
Starosta udelil slovo účtovníčke Mgr. Ivete Csókaovej, ktorá oboznámila prítomných obsahom 
a dôvodom navrhovaného rozpočtového opatrenia č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 
2020. 
Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke, ktorá poprosila účtovníčku, aby tabuľková časť 
predloženého návrhu rozpočtového opatrenia bola doplnená aj o textovú časť v zmysle jej 
prednesov.  
Otázky zo strany poslancov neboli, preto starosta predniesol návrh uznesenia, podľa ktorého 
obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 
2020 v navrhovanej zostave, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 5/ Návrh rozpočtu a viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2021-2023 - stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu a viacročného rozpočtu Obce Sap 
 
Starosta opäť udelil slovo účtovníčke Mgr. Ivete Csókaovej, ktorá podala obsiahly výklad návrhu 
rozpočtu na rok 2021. Dodala, že pri jeho zostavení vychádzala z informácií o čerpaní 
prostriedkov z rozpočtu na terajší rok,  a o nižšej výške podielových daní na rok 2021. Následne 
zosumarizovala jednotlivé hlavné rozpočtové kapitoly. 
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá uviedla, že predložila svoje písomné 
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Sap na roky 2022 – 2023 a k návrhu rozpočtu na 
rok 2021. V krátkosti preniesla jeho obsah, pričom zdôraznila aspekt zákonnosti a metodickej 
správnosti predloženého návrhu, ktoré ona sleduje pri skúmaní predloženého návrhu. Obce 
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prežívajú ťažké finančné obdobie, ale podarilo sa zostaviť rozpočet s kladným výsledkom. 
Odporúča poslancom OZ predložený návrh rozpočtu na rok 2021 bez programovej štruktúry 
schváliť a následne návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 brať na vedomie. 
Starosta dodal, že zostavovanie predkladaného rozpočtu resp. rozpočtov bolo najťažšie od doby 
odkedy pôsobí ako starosta. Dúfa, že miestne organizácie budú môcť fungovať v ďalšom roku 
lepšie, než tomu bolo v r. 2020. Deň dôchodcov sa nekonal v tomto roku, preto podpora 
v hodnote 10 EUR/osoba im nebola ešte odovzdaná, ale dúfa že okolo marca budúceho roka 
bude možné ju  rozdávať dôchodcom.  
Otázky neodzneli. Starosta predložil návrh uznesenia v nasledovnom znení: Obecné 
zastupiteľstvo Obce Sap schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 bez programovej štruktúry 
v predloženom znení.  
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Starosta ďalej predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení: Obecné zastupiteľstvo Obce Sap 
berie na vedomie viacročný rozpočet obce Sap na roky 2022 – 2023 v predloženom znení.  
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 6/ Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2020 
 
Starosta udelil slovo pracovníčke OcÚ, ktorá má na starosti túto agendu. Mária Miklós Hölgye 
informovala prítomných o výškach vyrubených daní a poplatkov na rok 2020. Tiež uviedla, že do 
dnešného dňa každý daňovník uhradil vyrubenú daň ako aj poplatok, s výnimkou jednej rodiny, 
pričom jedná sa o sumu 86,25 EUR. Nedoplatky z predchádzajúcich období obec neeviduje.  
Starosta uviedol, že takáto finančná disciplína obyvateľov je chválitebná a je príkladom.  
Otázky zo strany poslancov neodzneli. Starosta predniesol návrh uznesenia, podľa ktorého 
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 
2020.  
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadeniaObce Sap č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce SAP č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap  
 
Starosta uviedol, že v dôsledku zvýšenia cien za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu na 
17,02 EUR/t, je nutné zvýšiť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady. Obec produkuje 
120 t takéhoto odpadu ročne. Žiada obyvateľov, aby odpad vhodný na kompostovanie nevložili 
do bežných smetných nádob, pretože sa tým zvyšuje množstvo komunálneho odpadu. Tento 
odpad možno priamo odložiť na zberný dvor, kde bude kompostovaný, ale obec plánuje aj  
zabezpečiť jeho odvoz z vreciach, ktoré budú poskytnuté obyvateľom bezplatne. Navrhuje zvýšiť 
sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na sumu 30 EUR/osoba 
a sadzbu za odvoz veľkorozmerného odpadu odovzdaného nad rámec celoplošného obecného 
zberu na sumu 25 EUR/m3. Smetné nádoby budú označené nálepkami, resp. žetónmi. Počet 
smetných nádob sa určuje podľa počtu osôb v domácnosti: 1 – 2 členovia = max. 1 smetná 
nádoba 120 l, 3 – 4 členovia = max. 2 smetné nádoby 120 l, (alebo max. 1 smetná nádoba 240 l), 
5 – 9 členov = max. 3 smetné nádoby 120 l, (alebo max. 1 smetná nádoba 120 l + max. 1 smetná 
nádoba 240 l).  Prevádzka = max. 1 smetná nádoba 120 l. Občania, ktorí potrebujú viac smetných 
nádob, si na obecnom úrade môžu zakúpiť vývoz smetnej nádoby navyše. Tieto nádoby bude 
potrebné pred každým vývozom označiť žetónom. Takýto vývoz navyše je spoplatnený sumou: 
2,00 EUR za 70 litrové smetné vrece, 3,00 EUR za 110 alebo 120 litrovú smetnú nádobu a 6,00 
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EUR za 240 litrovú smetnú nádobu.  
Poslankyňa PhDr. Vidaová sa opýtala, ako je to v prípade osôb, ktoré tu nebývajú, ale majú len 
chatu. 
Pracovníčka OcU Mária Miklós Hölgye uviedla, že v takomto prípade pri každej nehnuteľnosti 
treba platiť poplatok za odpad  aspoň za 1 osobu. Pri prevádzkach sa platí osobitne, vychádza sa 
z počtu zamestnancov s výnimkou zamestnancov s trvalým pobytom v Sape.  
Poslankyňa PhDr. Vidaová sa ďalej opýtala, či je reálna šanca na zníženie poplatku v budúcnosti. 
Starosta uviedol, že náklady spojené s odvozom a umiestnením takého odpadu budú rásť, preto 
je ťažko predpokladať zníženie.  
Ďalšie otázky neboli. Starosta predniesol návrh uznesenia, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sap č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce SAP č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap, v predloženom znení.  
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby  
 
Starosta uviedol, že v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy je potrebné zvýšiť sumu úhrady za 1 
hod. poskytovania opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa , a to na 1,64 EUR/hod., 
pretože navýšené náklady si obec nedokáže financovať zo svojho rozpočtu. Projekt má trvať do 
konca marca r. 2021. 
Poslanec Alexander Csicsay sa opýtal, čo bude následne s osobami, ktoré sú odkázané na takúto 
pomoc. 
Starosta uviedol, že sa to dá  skúsiť riešiť cez ÚPSVaR alebo zabezpečiť jednu osobu, ktorá sa 
bude starať o viaceré osoby naraz. 
Ďalšie otázky neboli. Starosta predniesol návrh uznesenia, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby, v predloženom znení.  
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 9/ Návrh na zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia Obce Sap č. 4/2015 o 
podmienkach držania psov na území obce Sap 
 
Starosta predniesol, že prokurátor okresnej prokuratúry v rámci svojej činnosti preskúmal VZN 
obce Sap č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Sap, proti ktorému listom zo dňa 
04.11.2020 podal protest. Tento protest bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na dnešné 
rokovanie. Starosta podal krátku informáciu o obsahu tohto protestu. 
Hlavná kontrolórka uviedla, že existuje zákon ktorý reguluje podmienky držania psov, pričom 
VZN nemôže ísť nad rámec takejto právnej úpravy.   
Pripomienky resp. otázky zo strany poslancov neodzneli. Starosta predložil návrh uznesenia, 
podľa ktorého obecné zastupiteľstvo vyhovuje proteste prokurátora Okresnej prokuratúry 
Dunajská Streda, č. k. Pd 104/20/2201-2 zo dňa 04.11.2020 proti  Všeobecnému záväznému 
nariadeniu Obce Sap č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Sap  a zrušuje 
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sap č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce 
Sap. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
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Ad 10/ Návrh dodatku na prijatie kontokorentného úveru na rok 2021  
 
Starosta oboznámil prítomných s obsahom nezáväznej indikatívnej ponuky na financovanie od 
VÚB, a.s., pričom takýto úver obec prijala už aj v tomto roku. Banka ho teraz navrhuje poskytnúť 
za tie isté podmienky aké boli v tomto roku.  
Otázky zo strany poslancov neodzneli. Starosta predložil návrh uznesenia, podľa ktorého obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie kontokorentného úverového účtu vo výške 20 000,00 EUR, na 
12 mesiacov s úrokovou sadzbou 1M EURIBOR + 1,0 % p.a. z VÚB Banky, a.s. a súhlasí 
s poskytnutím zabezpečenia úveru vo forme vystavenie blankozmenky a uzavretia dohody 
o vyplňovacom práve k blankozmenke, v súlade s obsahom nezáväznej indikatívnej  ponuky 
banky zo dňa 09.12.2020. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 

 
Ad 11/Návrh na rozšírenie podnikateľskej činnosti Obecného podniku Sap, s.r.o.  
 
Starosta uviedol, že obecný podniky funguje podľa predstáv. V budúcnosti sa plánuje, aby podnik 
mohol organizovať aj športové, kultúrne či iné spoločenské podujatia, preto navrhuje rozšíriť 
predmet činnosti spoločnosti o túto činnosť. 
Otázky zo strany poslancov neodzneli. Starosta predložil návrh uznesenia, podľa ktorého obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Obecný podnik Sap, s.r.o. so 
sídlom 930 06 Sap č. 48 o činnosť: organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 
podujatí.  
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 12/ Návrh dodatku k zmluve o výkone správy majetku obce - medzi Samosprávou Obce Sap 
a Obecným podnikom Sap, s.r.o.  
 
Starosta uviedol, že obec obdržala nový traktor zn. JOHN DEERE s čelným nakladačom, ev. č. 
DS393HG ako aj príves nákladný za traktor zn. Agrobon, ev. č. DS630YP, ktoré obec Sap ako 
vlastník hodlá odovzdať do správy obecnému podniku. To je predmetom predloženého návrhu.  
Otázky neodzneli. Starosta predniesol návrh uznesenia, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce, uzavretou  medzi Obcou Sap, so 
sídlom Sap č. 48  a Obecným podnikom Sap, s.r.o., so sídlom Sap č. 48, v predloženom znení. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 13/ Návrh inominátnej zmluvy na kúpu pozemku pre ČOV  
 
Starosta ďalej predniesol, že poslancom bol predložený návrh inominátnej zmluvy, ktorá sa týka 
majetkovoprávneho riešenia pozemkov, na ktorých sa má vybudovať čistička odpadovej vody 
v kat. úz. Ňárad v rámci stavby „Sap, Ňárad, Pataš – kanalizácia a ČOV“. Otázky neodzneli, preto 
starosta následne predložil návrh uznesenia podľa ktorého OZ schvaľuje inominátnu zmluvu 
v predloženom znení medzi účastníkmi: 1/Medzičilizie, a.s., 2/Obec Ňárad, 3/Obec Pataš 
a 4/Obec Sap, predmetom ktorej je prevod nehnuteľného majetku účastníka v 1. rade vedeného 
Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, v katastrálnom území Baloň,  v obci 
Baloň, na LV č. 604 ako pozemky - parcela č. 1443/4 (vodná plocha) vo výmere 141 m2 a parcela 
č. 2210/25 (orná pôda) vo výmere 3459 m2, do výlučného vlastníctva Obce Ňárad ako účastníka 
v 2. rade a to na účely realizácie stavby: „Sap, Ňárad, Pataš – kanalizácia a ČOV“ s tým, že 
dojednanú kúpnu cenu za predmet prevodu celkom vo výške 5.000 EUR sa účastníci v 2. až 4. 
rade  zaväzujú uhradiť účastníkovi v 1. rade pomerne podľa počtu ich obyvateľov k 31.12.2019, 
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pričom predložený text návrhu inominátnej zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia a tiež poveruje 
starostu obce podpísaním hore uvedenej zmluvy. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.  
 
 
Ad 14/ Návrh na vstup do o.z. Natúrpark Žitný ostrov 
 
Starosta uviedol, že v tomto bolo zaregistrované občianske združenie CsallóközNatúrpark – 
Natúrpark Žitný ostrov, so sídlom Šamorín, Hlavná 830/37, pričom jeho činnosť je zameraná 
predovšetkým na obnovu a rozvoj regiónu, cezhraničnú spoluprácu, turistiku, ochranu prírody 
a kultúrneho dedičstva. Poslancom boli doručené stanovy združenia. Navrhuje, aby obce sa stala 
členom tohto združenia. 
Hlavná kontrolórka sa opýtala, čo obnáša členstvo z finančného hľadiska. Starosta uviedol, že 
zatiaľ náklady nie sú, až v prípade konkrétnych projektov vzniknú náklady, ktoré sa delia medzi 
členmi. 
Keďže ďalšie otázky neodzneli, starosta predložil návrh uznesenia, podľa ktorého obecné 
zastupiteľstvo Obce Sap 

a) berie na vedomie Stanovy občianskeho združenia „CsallóköziNatúrpark-Natúrpark Žitný 
ostrov“, 

b) schvaľuje, aby Obec Sap vstúpila do Občianskeho združenia „CsallóköziNatúrpark- 
Natúrpark Žitný ostrov“ so  sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 11 
ods. 4 písm. m) zákona  SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 
Ad 15/ Referát starostu obce o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch a 
investíciách  
 
Starosta predložil krátky referát  o ukončených, schválených a prebiehajúcich projektoch 

a investíciách za celé obdobie r. 2020, pričom vyzdvihol, že v rámci projektov obec získala 
finančné prostriedky vo vyše cca. 177.000 EUR.  
Starosta predniesol návrh uznesenia, podľa ktorého OZ berie na vedomie Referát o ukončených, 
schválených a prebiehajúcich projektoch predložených starostom. 
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Ad 16/Ostatné úlohy, návrhy a podnety  
 
Starosta poďakoval každému dobrovoľníkovi ktorý sa podieľal na odovzdaní darčekov deťom v  
deň sv. Mikuláša, taktiež tým ktorí pomáhali v obci na celoplošnom testovaní, a tiež každému, 
ktorý pomáhal počas r. 2020.        
 
Ad 17/ Diskusia  
 
V rámci tohto bodu sa nikto neprihlásil.  

 
Ad 18/ Záver 
 
Starosta konštatoval, že všetky programové body dnešného rokovania boli vyčerpané. Poďakoval 
prítomným za ich účasť, prijal každému pekné sviatky a pevné zdravie  a vyhlásil zasadnutie OZ 
o 18:45 hod. za ukončené.   
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Starosta obce:   Ing. František Miklós    ................................................ 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: PhDr. Edita Vidaová   …............................................. 
 
 
 
    Mgr. Mária Sárközyová …............................................. 
 
 
 
 
Zapisovateľka:   Sylvia Barciová  …......................................... 

 
 
 
 
Prílohy: Pozvánka na zasadnutie OZ  
  Prezenčná listina 

NávrhRozpočtového opatrenia č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na rok 2020  
Návrh rozpočtu Obce Sap na rok 2021 
Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2022-2023 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Sap na rok 2021 
a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap na r. 2022 - 2023 
Referát o zaplatení miestnych daní a poplatkov za rok 2020  
Návrh Všeobecného záväzného nariadenie Obce Sap č. 2/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce SAP č. 1/2019 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
Obce Sap  
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Sap č. 1/2020 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby  
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Dunajská Streda, č. k. Pd 
104/20/2201-2 zo dňa 04.11.2020 
Nezáväzná indikatívna  ponuky banky VÚB, a.s. zo dňa 09.12.2020. 
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce – medzi Obcou Sap a 
Obecným podnikom Sap, s.r.o.  
Návrh inominátnej zmluvy na kúpu pozemku pre ČOV  
Stanovy občianskeho združenia CsallóközNatúrpark – Natúrpark Žitný ostrov 
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UZNESENIA  
 
 
 

Uznesenie č. 116/2020/15-01 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje za overovateľov zápisnice poslankyňu PhDr. 
Editu Vidaovú a poslankyňu Mgr. Máriu Sárközyovú. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
 

 
Uznesenie č. 117/2020/15-02 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva  
zhodne s písomnou pozvánkou zo dňa 07.12.2020. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
 

 
Uznesenie č. 118/2020/15-03 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap berie na vedomie kontrolu plnení uznesení obecného 
zastupiteľstva zo dňa 27.08.2020 a 30.09.2020.         
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
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Uznesenie č. 119/2020/15-04 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu 
obce Sap na rok 2020 v navrhovanej zostave, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č. 120/2020/15-05 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľujerozpočet obce na rok 2021 bez programovej 
štruktúry v predloženom znení.  
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č. 121/2020/15-05 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap berie na vedomie viacročný rozpočet obce Sap na roky 2022 
– 2023 v predloženom znení.  
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
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Uznesenie č.122/2020/15-06 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap berie na vedomie referát o zaplatení miestnych daní 
a poplatkov za rok 2020.  
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č.123/2020/15-07 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sap č. 
2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce SAP č. 1/2019 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Sap, v predloženom znení.  
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č.124/2020/15-08 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľujeVšeobecné záväzné nariadenie Obce Sap č. 1/2020 
o poskytovaní opatrovateľskej služby, v predloženom znení.  
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
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Uznesenie č.125/2020/15-09 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap  

a) vyhovuje proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Dunajská Streda, č. k. Pd 

104/20/2201-2 zo dňa 04.11.2020 proti  Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Sap 

č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území obce Sap, 

b) zrušujeVšeobecné záväzné nariadenie Obce Sap č. 4/2015 o podmienkach držania psov 

na území obce Sap. 

Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č.126/2020/15-10 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap 

a) schvaľuje zriadenie kontokorentného úverového účtu vo výške 20 000,00 EUR, na 12         

mesiacov s úrokovou sadzbou 1M EURIBOR + 1,0 % p.a. z VÚB Banky, a.s.  

      b) súhlasí s poskytnutím zabezpečenia úveru vo forme vystavenie blankozmenky a uzavretia   

          dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

. 

Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č.127/2020/15-11 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Obecný 
podnik Sap, s.r.o. so sídlom 930 06 Sap č. 48 o činnosť: organizovanie športových, kultúrnych 
a iných spoločenských podujatí.  
 
 
Priebeh hlasovania: 
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Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č.128/2020/15-12 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku 
obce, uzavretou  medzi Obcou Sap, so sídlom Sap č. 48  a Obecným podnikom Sap, s.r.o., so 
sídlom Sap č. 48, v predloženom znení. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 

 
 

Uznesenie č.129/2020/15-13 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sap schvaľuje inominátnu zmluvu v predloženom znení medzi 
účastníkmi: 1/Medzičilizie, a.s., 2/Obec Ňárad, 3/Obec Pataš a 4/Obec Sap, predmetom ktorej 
je prevod nehnuteľného majetku účastníka v 1. rade vedeného Okresným úradom Dunajská 
Streda, katastrálny odbor, v katastrálnom území Baloň,  v obci Baloň, na LV č. 604 ako pozemky 
- parcela č. 1443/4 (vodná plocha) vo výmere 141 m2 a parcela č. 2210/25 (orná pôda) vo 
výmere 3459 m2, do výlučného vlastníctva Obce Ňárad ako účastníka v 2. rade a to na účely 
realizácie stavby: „Sap, Ňárad, Pataš – kanalizácia a ČOV“ s tým, že dojednanú kúpnu cenu za 
predmet prevodu celkom vo výške 5.000 EUR sa účastníci v 2. až 4. rade  zaväzujú uhradiť 
účastníkovi v 1. rade pomerne podľa počtu ich obyvateľov k 31.12.2019, pričom predložený text 
návrhu inominátnej zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia a tiež poveruje starostu obce 
podpísaním hore uvedenej zmluvy. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
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Uznesenie č. 130/2020/15-14 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sap  
 

a) berie na vedomie Stanovy občianskeho združenia „CsallóköziNatúrpark-Natúrpark 
Žitný ostrov“, 

b) schvaľuje, aby Obec Sap vstúpila do Občianskeho združenia „CsallóköziNatúrpark- 
Natúrpark Žitný ostrov“ so  sídlom Hlavná 830/37, 931 01 Šamorín v súlade s ust. § 
11 ods. 4 písm. m) zákona  SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
 
 

Uznesenie č. 131/2020/15-15 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sap berie na vedomieReferát o ukončených, schválených 
a prebiehajúcich projektoch predložených starostom. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 4 poslanci 
Proti: 0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
Dňa: ............................................ Ing. František Miklós, starosta obce: ............................................... 
 
 
 
 
 
 


