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Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číčove, konaného dňa  

02. marca  2023 
 

 

 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej a mandátovej komisie  

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 

6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce Číčov č. 1/2023 

7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

8. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

9. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

10. Inventarizácia za rok 2022 

11. Návrh na plánované projektové zámery a investície Obce Číčov 

12. Kultúrne podujatia v 1. polroku 2023 

13. Žiadosti občanov a inštitúcii 

14. Rôzne 

15. Interpelácia 

16. Záver 

 

 

1-3.     Otvorenie,  určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej a mandátovej 

            komisie, schválenie programu 

V 1. bode pani  starostka privítala všetkých prítomných. Za zapisovateľku určila Anitu Slobodovú, za 

overovateľov zápisnice Anetu Németh, Bc. Attilu Szigetiho, za členov do návrhovej a mandátovej komisie 

Ing., Ing. Máriu Katonu, Dávida Megálya, Ondreja Mezőa. 

Poslanci jednohlasne schválili  program 1. zasadnutia OZ. 

 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva 

 Pani  starostka prečítala plnené uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, poslanci nemali žiadne  

námietky k tomu. 

            Poslanci jednohlasne brali na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predošlého zasadnutia. 

 

 

5. Čerpanie rozpočtu obce Číčov k 31.12.2022 

            Pani starostka konštatovala, že pomocný materiál  poslanci elektronicky obdržali  na preštudovanie, 

ďalej podrobne  vysvetlila obsah čerpania rozpočtu za rok 2022,   otvorila sa možnosť diskusie, otázky k tej 

veci poslanci nemali. 

            Poslanci jednohlasne brali na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2022. 
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6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce Číčov č. 1/2023  

            Pani starostka načrtla návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce Číčov, konštatovala, že najdôležitej-

šia zmena bude v platoch učiteľov ZŠ  s MŠ SG s VJM Číčov, nakoľko od septembra 2023 sa zavádzajú 

ďalšie  zákonné  zvýšenie tarifných platov učiteľov.  

            Poslanci otázky nemali, jednohlasne schválili zmenu rozpočtu obce Číčov č. 1/2023. 

                        

  

7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

            Pani  starostka podala slovo kontrolórke obce  Ing. Jágerskej, aby prednášala navrhnutý  plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. Pani hlavná kontrolórka navrhovala, aby 

kontrola  zameriavala  na nasledovné: 

1. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na OÚ Číčov a na ZŠ s MŠ SG s VJM v Číčove 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ Číčov, ich formálna a procesná kontrola 

 

            Poslanci jednohlasne: 

A/ schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023: 

1. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na OÚ Číčov a na ZŠ s MŠ SG s VJM v Číčove 

2. Kontrola plnenia uznesení OZ Číčov, ich formálna a procesná kontrola 

 

B /poverovali hlavného kontrolóra obce Číčov vykonať kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej  

     činnosti na 1. polrok 2023.               

 

 

8. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

            Pani starostka poprosila hlavnú kontrolórku obce Číčov, Ing. Jágerskú, aby predniesla výsledky kon-

trolnej činnosti za 1. polrok 2022. Ing. Jágerská konštatovala, že  v dňoch 01.02.2023 – 28.02.2023 na 

Obecnom úrade Číčov:  

           1. kontrolou bolo zistené, že v rokoch 2019, 2020, a 2021 ZŠ s MŠ SG s VJM v Číčove nevyradil 

               žiadny  prebytočný a neupotrebiteľný majetok ,    

 

           2. kontrolou verejného obstarávania za roky 2019, 2020 a 2021 bolo zistené, že na obstarávanie  

               v rokoch     2019-2021 sa nevzťahoval zákon o verejnom obstarávaní, nakoľko všetky zákazky  

               mali predpokladanú  hodnotu nižšiu ako 5000,00 eur, slovom: päťtisíc eur.  

           

            Poslanci jednohlasne brali na vedomie informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontro-

lóra obce Číčov za 1. polrok 2022. 

 

9. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

            V tom bode hlavná kontrolórka obce Ing. Jágerská pokračovala správou o kontrolnej činnosti na 2. 

polrok 2022 nasledovne:  

             1.Nakoľko Obec Číčov je zriaďovateľom ZŠ s MŠ SG s VJM Číčov v zmysle § 22a odsek 5/ zákona 

                č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a Konsolidovanú  

                výročnú správu. Kontrole bola predložená Konsolidovaná účtovná závierka a Konsolidovaná  

                výročná správa za rok 2021, zostavená dňa 16.06.2022, boli auditované dňa 24.08.2022  

                nezávislým audítorom spoločnosti RIGHTAUDIT s.r.o. so sídlom Jeruzálemská 39, Nové Zámky, 

                podľa zistenia hlavného kontrolóra obce Číčov konsolidovaná účtovná závierka obsahuje  

                informácie podľa zákona o účtovníctve.  

 

            2. Pri kontrole pokladničnej hotovosti na Obecnom úrade Číčov neboli zistené nedostatky,  

                pokladničné doklady obidvoch pokladníc boli uložené mesačne, pokladničná kniha je vytlačená  
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             mesačne, pokladničné doklady obsahujú všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 

             Z.z. o účtovníctve, kontrolný list o vykonaní  základnej finančnej kontroly ďalej obsahuje  

             podpisovú časť v zmysle interného dokladu úradu o vykonaní finančnej kontroly.  

             

            Poslanci jednohlasne brali na vedomie informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontro-

lóra obce Číčov za 2. polrok 2022. 

 

 

10. Inventarizácia za rok 2022   

            Pani  starostka poprosila predsedov inventarizačných komisií, aby podali správu o priebehu 

inventarizácie za rok 2022.  

            Poslanec pán Mező konštatoval, že pri  inventúre na obecnom úrade našiel všetko v poriadku 

s poznačením, že by bolo načase vymeniť okno v suteréne v miestnosti, kde sa nachádza plynový kotol, 

ďalej staré vyradené veci presunúť do pamätnej triedy ZŠ, staré opotrebované veci slúžiace pri civilnej 

ochrany v  budúcnosti  treba vyraďovať na základe pokynov okresného úradu. Poslankyňa pani Németh 

v správe uviedla, že v Kultúrnom dome nenašla žiadne nedostatky, poslanec pán Bc. Szigeti sa vyjadril, že 

v Dome smútku a v Požiarnej zbrojnici neboli zistené nedostatky, členovia DHZ presne evidujú vybavenie, 

poslanec pán Megály v Športovom dome našiel poriadok, poslankyňa pani Németh poznačila, že v ZŠ s MŠ 

SG s VJM v Číčove pri inventúre nenašla nedostatky, ale  sú tam veľa zastaralé veci, čo treba zlikvidovať 

čím skorej. Pani starostka poďakovala prácu všetkých účastníkov inventarizácie.  

 Poslanci jednohlasne brali na vedomie správu o výsledkoch inventarizačných komisií za rok 2022.           

         

        

 

11. Návrh na plánované projektové zámery a investície Obce Číčov   

            Pani starostka zdôraznila, že  súčasný stav budovy telocvične ZŠ s MŠ SG s VJM v Číčove potrebuje 

celkovú kompletnú rekonštrukciu, pokračovala, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásil výzvu, 

podľa jej aj Obec Číčov, ako zriaďovateľ, by mohla využívať tú možnosť -  podať  žiadosť o poskytnutie 

dotácie s termínom do 31.03.2023.  Ďalej uviedla, že k podaniu žiadosti samozrejme treba zabezpečiť aj 

vypracovanie komplexnej dokumentácie, ktorú by vyriešil Corvus  Consulting s.r.o., Hlavné námestie 20, 

936 01 Šahy. V prípade úspešného  posúdenia žiadosti na  rekonštrukciu školského zariadenia – telocvičňa,  

podaním ďalšej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od Slovenská inovačná 

a energetická agentúra, so zameraním: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny,  

by základná škola mala alternatívu   na kompenzáciu vysokej spotreby elektrickej energie ZŠ s MŠ SG 

s VJM v Číčove. Poslanci svoje názory vyjadrili hlasovaním.  

           Poslanci jednohlasne schválili predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, „Obnova 

telocvične v obci Číčov“, kód výzvy: 02I02-29-V01, názov vykonávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05  Bratislava.  

          Poslanci jednohlasne schválili podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb k žiadosti v rámci výzvy, 

ktorá je určená na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti: podpora obnovy a odolnosti na obnovu 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov,  medzi: Obec Číčov a Corvus Consulting s.r.o., 

Hlavné námestie 20, 936 01  Šahy, IČO: 52169073. 

          Poslanci jednohlasne schválili pre ZŠ s MŠ SG s VJM Číčov predloženie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranie: Výstavba 

zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, „Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov – 

Obec Číčov – objekt Základná škola“, poskytovateľ programu:   Slovenská inovačná a energetická agentúra.     

         Poslanci jednohlasne schválili pre ZŠ s MŠ SG s VJM Číčov podpísanie zmluvy o poskytovaní  

služieb k žiadosti v rámci výzvy, ktorá je určená na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti: 

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu  elektriny ,  medzi: ZŠ s MŠ SG s VJM Číčov 

a Corvus Consulting s.r.o., Hlavné námestie 20, 936 01  Šahy, IČO: 52169073 
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              Pani starostka v pokračovaní uviedla, že kanalizácia odpadových vôd obce čaká na súrne 

a nevyhnutné vyriešenie. Podľa jej slov, dostala návrh na vypracovanie komplexnej technickej zadávacej 

dokumentácie pre obecnú kanalizáciu a ČOV  Číčov, od ALVEST MONT SK, s.r.o., 913 31 Skalka nad 

Váhom II/54, IČO: 36350648, v hodnote 900,00 eur, slovom deväťsto eur, v rozsahu cca 150 strán 

s rôznymi geologickými a inými správami. Poslanci mali rôzne pripomienky, ako: obec sa musí  zaoberať 

s problémom a riešením, musí postupovať ďalej v tej veci, hlasovali nasledovne: 

        Poslanci jednohlasne schválili podpísanie Zmluvy o dodaní služieb, pre vypracovanie komplexnej 

technickej zadávacej dokumentácie pre obecnú kanalizáciu a ČOV Číčov,   medzi: Obec Číčov a ALVEST 

MONT SK s.r.o., 913 31 Skalka nad Váhom II/54, IČO: 36350648, cena za plnenie predmetu zmluvy  je vo 

výške 900,00 eur, slovom: deväťsto eur 

 

 

           Pani starostka pripomínala nevyhnutnosť vybudovania nových nájomných bytov a stavebných 

pozemkov v obci Číčov pre obyvateľov a záujemcov, nakoľko počet škôlkarov a žiakov základnej školy je 

čoraz menší, z toho dôvodu mladú generáciu treba udržať v obci, kvôli získaniu dotácie treba rozhodnúť čím 

skorej, pani starostka navrhovala optimálne miesto na realizáciu: parcelu pri Hamskej ceste vo vlastníctve 

obce Číčov. Na základe predbežných výpočtov bola by možnosť zabezpečiť cca 2 nájomného bytu a 19-20 

stavebných pozemkov. Poslanec pán Mező poznačil, že v tej lokalite by bolo možné postaviť aj domov 

dôchodcov pre seniorov obce. Poslanec pán Polgár dodal k téme, že obec  stavebné pozemky veľmi 

potrebuje, ale aj nájomné byty, lebo niektorí ľudia by preferovali vhodnejším riešením  bývanie v nájme. Na 

konci ulice Poľná by obec mohla pokúsiť výmenu parciel s Alexandrou Von Und Zu Liechtensteinou, 

nakoľko ona je vlastníčkou susednej parcely, ako je vlastníčkou bývalej administratívnej budovy 

poľnohospodárskeho družstva, kde by mohlo plánovať s vytvorením nájomných bytov. Poslanci v debate 

spomínali aj pozemky pri Artézskej studne, ale vlastníkom  susednej parcely je Slovenský pozemkový fond, 

s ktorým je veľmi ťažké sa dohodnúť. Poslanci požiadali starostku obce, aby do nasledujúceho  zasadnutia 

OZ zvážila všetky možnosti na vytvorenie vhodných pozemkov na stavebné využitie, ako aj možnosť 

výmenu  pozemkov  s vlastníčkou Alexandra Von Und Zu Liechtensteinou.  

 

                      

12.       Kultúrne podujatia v 1. polroku 2023 

            Pani  starostka v tom bode  informovala poslancov s kultúrnymi podujatiami v 1. polroku 2023, t.j.:  

- každý piatok záujemcovia majú možnosť hrania ping pongu v kultúrnom dome, 

- spevácka skupina Caritas týždenne pripravuje  na vystúpenia v kultúrnom dome počas vykurovacej sezóny,  

- pani učiteľka základnej školy Mgr. Edita Nagyová skupinou Nofene  chodia na prípravu marcového 

  predstavenia do kultúrneho domu, 

-24. februára  nás navštívili kolegovia  z  Csíkcsicsó  a Kisbajcs na priateľský rozhovor, 

-3. marca v kultúrnom dome bude koncert pre žiakov základnej školy s vystúpením Evy Korpásovej, 

-4. marca usporiadajú zber odpadu okolo obce, záujemcovia sa môžu pridať k aktivite, 

-31. marca je ohlásený na návštevu slovinský veľvyslanec, z príležitosti 10. výročia  zasadenia  rodného  

  výhonku viniča v sochárskom parku, je plánované usporiadanie slávnostnej spomienky, spojená  

  s kultúrnym   programom, 

-dňa 30. apríla  je v pláne postavenie mája na  hlavnom námestí obce – poslanci navrhovali, aby vedúca  

  kultúrneho domu zorganizovala podujatie -  s lampiónovým  sprievodom, 

-X. Číčovský beh 2023: v piatok 9. júna 2023 pre škôlkarov a žiakov základnej školy so zabezpečením  

                                                                          občerstvenia a jedla  Stellou Fehérváryovou,  

                                       v sobotu 10. júna 2023 pre dospelí, s dodaním stravu a občerstvenia Stellou 

Fehérváryovou,  účastnícky poplatok bude pre dospelí 3 eur za osobu, pre pretekárov  z našej obce  účasť je 

bezplatná, na meranie času je už objednaný Sportident z Tata,  pani  starostka požiadala pána poslanca 

Mezőa, aby   pomáhal pri zahájení behu, pri vybavení techniky, pri  vyhlásení výsledkov, ako to urobil aj v 

minulých  rokoch, poslanca pána Megálya požiadala, aby aj z športovcov prihlásili na beh, poslankyňu pani 

Németh   a poslankyňu Ing.,Ing. Katonu, aby pomáhali pri registrácii pretekárov, poslanca pána Polgára, aby 

 hasiči pomáhali  pri križovatkách trasy,  
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-XXVIII.obecné oslavy 2023:  

16. júna 2023 – piatok: ukladanie vencov na miestnom cintoríne, ekumenická bohoslužba, vystúpenie 

speváckeho zboru „Caritas“, výstava v kultúrnom dome pripomínajúca na povodeň, 

17. júna 2023 – sobota -  futbalové ihrisko  Číčov: od 14.30 hod. futbalový zápas, javiskové predstavenie 

od 16.30 hod., vystupujú žiaci ZŠ s MŠ SG s VJM Číčov, skupina Alma, herec a spevák  Z. Bereczki, 

program skončí hudobnou veselicou a  so skupinou „Bravo Band“, ďalej počas celého dňa bude 

zabezpečené bezplatné používanie šmýkačky, vzdušného hradu pre záujemcov.  

Pani starostka uviedla, že  pódium bude umiestnený  smerom k hľadisku, ďalej má v úmysle osloviť miestne 

organizácie, aby sa zapojili do varenia  kotlíkových jedál, všetky suroviny k tomu by zabezpečila obec, pani 

poslankyňu Németha poprosila, aby organizovala a riadila záležitosti  remeselného  jarmoku, poslanca pána 

Mezőa poprosila na zabezpečovanie hudobných a technických úloh.  

 

           Poslanci jednohlasne brali na vedomie kultúrne podujatia v 1. polroku 2023.  

 

 

 

 

           

13.      Žiadosti občanov a inštitúcii   

           Pani starostka  program pokračovala so žiadosťou od Roland Váradi,, Lesná 393/24, 946 19  Číčov,  

o odkúpenie  pozemku: 

pozemok parcely registra „C“: parc. č. 2724/297, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  19 m2,  

nehnuteľnosť je vedená na LV č. 741 pre Obec Číčov, k.ú. Číčov s odôvodnením, že  pozemok je 

umiestnený pri parcele  č. 2724/122, 2724/296, ktorých  žiadateľ je vlastníkom, v súčasnosti pozemok 

používa ako záhradu, má na pozemku vybudované oplotenie. Pozemok je pre Obec Číčov nevyužiteľný. 

Pani  starostka spýtala sa na názor poslancov, oni navrhovali  predať vyššie uvedený pozemok za tú istú 

cenu, ako naposledy, t.j. za 5,00 eur za m2. Žiadosť bola posúdená  na základe návrhu uznesenia: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Číčove uznesením   ...../2023 schvaľuje   

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete-

ľa: pozemok parcely registra „C“: parc. č. 2724/297, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  19 m2,  ne-

hnuteľnosť je vedená na LV č. 741 pre Obec Číčov, k.ú. Číčov 

                                                          

 

Nadobúdateľ predmetnej nehnuteľnosti:   

Meno, priezvisko a rodné meno:  Roland Váradi, rod. Váradi 

Dátum narodenia a rodné číslo:   19.03.1973, r.č.:730319/6604 

Trvalý pobyt:  946 19  Číčov, Lesná 393/24 

Štátne občianstvo:   Slovenská republika 

 

 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpna cena nehnuteľností je  95,00 EUR, slovom deväťdesiatpäť eur,  

splatná pri podpise kúpnej zmluvy. 

 

 

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
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Pozemok je umiestnený pri parcele  č. 2724/122, 2724/296, ktorých  žiadateľ je vlastníkom, v súčasnosti 

pozemok používa ako záhradu, má na pozemku vybudované oplotenie. Pozemok je pre Obec Číčov nevyuži-

teľný.  

Obec týmto priamym  predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce Číčov. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce. 

 

          Poslanci jednohlasne schválili návrh uznesenia.  

 

 

          Pani starostka  uviedla  ďalšiu žiadosť od: Alžbeta Félová, Hlavná 313/29, 946 19  Číčov,  

o odkúpenie pozemku,  pozemok parcela registra „C“, parc. č. 2709/53, záhrada vo výmere 743 m2, LV č. 

741, katastrálne územie Číčov. Poslanec pán Mező k téme sa vyjadril, že všetky susedné  záhrady sú 

majetkom obce, ktoré by boli vhodné na realizáciu neskorších plánov, a to napríklad  vybudovanie 

jednosmernej ulice a stavebných pozemkov,  na základe Územného plánu obce Číčov s funkčným využitím 

A3. Poslanci hlasovali nasledovne:  

A/ brali na vedomie žiadosť od: Alžbeta Félová, Hlavná 313/29, 946 19  Číčov, o odkúpenie pozemku 

parcely registra „C“, parc. č. 2709/53, záhrada vo výmere 743 m2, nehnuteľnosť je vedená na LV č. 741 pre 

Obec Číčov, k.ú. Číčov 

                                                            

B/ schválili návrh poslanca Ondreja Mezőa, aby  pozemok parcely registra „C“ č. 2709/53, záhrada vo vý-

mere 743 m2, nehnuteľnosť vedená na LV č. 741 pre Obec Číčov, k.ú. Číčov,  nebol predmetom predaja 

z dôvodu viac príležitostí na realizáciu neskorších plánov na základe  platného Územného plánu obce Číčov, 

s funkčným využitím A3 

                                                            

Hlasovanie:   počet      mená poslancov 

Za:                 5            Ing., Ing. Mária Katona, Dávid Megály, Ondrej Mező, 

                                    Aneta  Németh,  Bc. Attila Szigeti                                       

Proti:             0     

Zdržal sa:      1            Szabolcs Polgár 

Neprítomní:  0             

Nehlasovali:  0 

  

 

           Pani starostka dala do pozornosti žiadosť od MEDICÍNA Číčov, s.r.o., Mederská 57, 946 19  Číčov, 

IČO: 36567612 o pridelenie dotácie z rozpočtu obce od januára do mája 2023 v celkovej  výške 1500,00 

EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, s účelom pokrytia dostatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien 

elektriny.  

Podľa názoru pána poslanca Mezőa,  žiadosť by mala byť podporovaná, nakoľko obec bez  obvodného 

lekára bude mať veľké problémy a zabezpečenie nového,  zase nie je jednoduchá vec. Poslanec pán Bc. 

Szigeti, aj poslanec pán Polgár zdieľali rovnaký názor.  

           Poslanci jednohlasne:  

A/ brali na vedomie 

žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce v  roku 2023 pre MEDICÍNA Číčov, s.r.o., Mederská 57, 946 

19  Číčov,  IČO: 36567612  v  sume 1500,00 EUR, slovom: jedentisícpäťsto eur, s účelom pokrytia doda-

točných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny 

 

 

 

B/ schválili 

finančnú dotáciu v roku  2023 z rozpočtu obce pre MEDICÍNA Číčov, s.r.o., Mederská 57, 946 19  Číčov, 

IČO: 36567612,  v sume: 1500,00 EUR, slovom: jedentisícpäťsto  eur na dobu od január do máj 2023 
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14.       Rôzne    

            Pani starostka  konštatovala, že Program hospodárskeho rozvoja obce Číčov bol vypracovaný na 

roky 2016-2022,  ale do vypracovania nového je nevyhnutné predĺženie toho dokumentu. Poslanci nemali 

otázky.  

            Poslanci jednohlasne schválili   predĺženie strategického rozvojového dokumentu Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Číčov na roky 2016-2022 do vypracovania nového 

Programu hospodárskeho rozvoja obce Číčov.  

  

                     

            Pani  starostka oboznámila  účastníkov zasadnutia, že  OZ musí opäť určiť sobášne dni  v obci Číčov, 

ako aj sobášnu miestnosť, ona navrhovala na schválenie štvrtok a sobotu, a sobášnu sieň v budove Obecného 

úradu Číčov.  

            Poslanci jednohlasne schválili: 

A/ sobášne dni v obci Číčov – na dni v týždni: štvrtok, sobota    

B/ sobášnou miestnosťou  sobášnu sieň nachádzajúcu sa v budove sídla Obecného úradu,  

     Dunajská 41, 946 19  Číčov 

 

 

            Pani starostka pripomenula, že ju BROZ, Na Riviére 7/1, 841 04 Bratislava, oslovili s možnosťou 

výstavby vyhliadkovej veže v oblasti za rybníkom. Poslanci sa vyjadrovali jednoznačne  proti návrhu, ani 

rokovania nepovažujú za potrebné.  

            Poslanci jednohlasne odmietali rokovania s BROZ, Na Riviére 7/a, 841 04  Bratislava, o návrhu 

umiestnení vyhliadkovej veže  a ceste k nej v k.ú. Číčov. 

 

 

            Pani starostka odovzdala slovo pani Androvicsovej, predsedkyne Číčov o.z., Dunajská 46/16, 946 19  

Číčov, v téme vyplývajúce zo žiadosti združenia z predchádzajúceho zasadnutia, pani Androvicsová 

konštatovala skutočnosť, že kvôli zdravotných dôvodov žiaľ už nevie zabezpečiť nielen tlač, ale  ani 

obsahovú časť pre  „Csicsói hírmondó“, takže chcela by odovzdať kompletné vydanie do kompetencie obce 

alebo Csemadok z.o. Číčov, ďalej uviedla, že  RNDr. Amália Nagyová je veľmi zručná a precízna v korekcii, 

István Deák v úprave, oni by určite pomohli, keď rozhodne obec o pokračovaní vo vydaniach.  Na základe 

informácií pani Androvicsovej s ďalším  vydaním treba plánovať  s termínom na Veľkú noc. Pán poslanec 

Bc. Szigeti mal otázku, či už má nejaký prichystaný materiál, odpoveď bola nie. Pani starostka poďakovala 

za účasť pani Androvicsovej. Poslanec pán Mező mal názor, že  treba  v rozhodovaní zvážiť aj 10 ročnú 

všestrannú  tradíciu už vydaných  čísiel.   Poslanci budú pokračovať tému na nasledujúcom zasadnutí OZ.  

 

 

          Pani starostka informovala poslancov, že v rámci programu dedinský farmár bola darovaná múka pre 

školskú kuchyňu ZŠ s MŠ Číčov. Agrárna komora Slovenska poskytuje možnosť  školenia farmárov 

s bezplatným poradenstvom. 

 

       

          Pani starostka spomínala tú dôležitú udalosť, že v dôsledku silnej výchrice na miestnom cintoríne 

spadnuté stromy spôsobili veľké škody na niekoľko náhrobných  kameňoch, obec zatiaľ nemala poistné na 

podobné  záležitosti. Z toho dôvodu na základe vypracovaného dendrologického prieskumu a  odborného 

ornitologického posudku, výrub určitých drevín v počte 15 ks bol realizovaný vo vegetačnom období,  aj 

poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu medzi  Komunálnou poisťovňou a Obec Číčov  bola 

podpísaná. Poslankyňa pani Németh navrhovala vysadenie nových stromov, poslankyne Ing., Ing. Katona 

zadali úlohou nájsť vhodné odrody pre miestne podmienky.  
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        Pani starostka podelila sa informáciu s prítomnými, že cez program ÚPSVaR Komárno obec mala 

možnosť zamestnávať 5 pracovníkov na 9 mesiacov, za prvých 6 mesiacov úrad bude  zabezpečiť 80 % z ich 

výplat s tou podmienkou, že za ďalšie 3 mesiace musí trvať ich pracovný pomer s obcou. Zamestnanci sú 

nasledovní: Diana Nemesová, Štefan Bognár, Renáta Bakk, Róbert Nagy, Valéria Füssyová., všetci boli 

uchádzačom o zamestnanie, evidovaní na ÚPSvaR Komárno.  

 

        V pokračovaní pán poslanec Mező upozornil prítomných na skutočnosť, že pri poslednom kultúrnom 

príležitosti prenosný mikrofón pokazil, z toho dôvodu je nevyhnutné ho nahradiť s novým, ďalej zdôraznil, 

že  v miestnom cintoríne považuje za potrebnú vec zabezpečiť pri pohrebných obradoch  stojana pre kríže. 

Poslanec pán Megály reagoval na iniciatívu, on by stojana zabezpečil na základe presného výkresu.  

 

       Pani starostka v pokračovaní odpovedala na otázku pána poslanca Polgára, že zvolená poslankyňa Judit 

Egri dokedy má zložiť sľub poslanca OZ,  bolo odpovedané, že Okresný úrad, odbor všeobecnej správy 

v Komárne ju informovala, že v priebehu jedného  roka má na to možnosť, kvôli práceneschopnosti zatiaľ 

nevedela absolvovať tú úlohu.  

 

      Pán poslanec Polgár konštatoval, že budova, kde sa zapisujú poľovníci je veľmi nebezpečná, obec musí 

sa zaoberať s problematikou. Ďalej navrhoval aj čiastočnú premenu budovy základnej školy na polyfunkčnú, 

kde by sa dalo v prípade potreby umiestniť ordináciu  obvodného lekára, s doplnením ordináciou zubného 

lekára, z toho dôvodu, že počet škôlkarov a žiakov stále je  menej.       

                  

 

 

15.       Interpelácia            

 

            V tom bode žiadne námietky, ani otázky neboli.              

 

 

16.        Záver  

 

             V závere pani  starostka  poďakovala všetkým za účasť.    

 

                                      

                                     

 

 

 

                …....................................... 

                              Mgr. Andrea Németh 

                       starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

                          Aneta  Németh                                                  …...........................................  

                        

        Bc. Attila Szigeti                                                    ….......................................… 

     

Zapísala:  

                         Anita Slobodová                                                …............................................ 


