
Uznesenie z rokovania Obecného zastupiteľstva v Šalgočke 

zo dňa 09.12.2013 

 

č. 5/2013 

 

 

OZ berie na vedomie: 

- Čerpanie rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013 

- Sťažnosť p.Sobotoviča a konštatuje, že vzniknutá situácia je záležitosťou 

preneseného výkonu štátnej správy v kompetencii Spoločného stavebného úradu 

Sereď a starostky obce 

- Žiadosť ZŠ s MŠ Zemianske Sady o príspevok na dofinancovanie chodu školy 

- Informáciu o podaných žiadostiach o dotáciu v rámci Programu Obnovy dediny 

a Programu Zelená dedina 

- Informáciu o priebehu výmeny svietidiel verejného osvetlenia a dokončenia III. 

etapy 

- Informáciu o zakúpení posypovej soli na zimnú údržbu miestnych komunikácií 

- Informáciu o príprave a priebehu uskutočnených akcií: Obecné oslavy 765. 

Výročia 1. písomnej zmienky o obci, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, 

reprezentácii obce na súťaži Miss Piešťany slečnou Svíčkovou, a pripravovaného 

obecného plesu 

 

 

OZ schvaľuje: 

- úpravu VZN č.4/2012 o miestnych daniach na území Obce Šalgočka v časti daň 

zo stavieb, kde v Článku 2 bod 1. pre stavby na bývanie a stavby na podnikanie 

stanovuje nasledovné ročné sadzby dane za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy: 

a) 0,09 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu 

f) 0,90 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

g) 0,09 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 

- úpravu VZN č.4/2012 o miestnych daniach na území Obce Šalgočka v časti daň 

z bytov, kde v Článku č.3 bod 1. pre byty a nebytové priestory stanovuje ročnú 

sadzbu dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru: 

a) 0,09 za byty 

b) 0,09 za nebytové priestory slúžiace na iný účel 

- úpravu VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v časti miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktorým sa vypúšťa sadzba poplatku pre občanov pri 

využívaní nehnuteľnosti na rekreáciu sezónny poplatok 15,00 € ročne. V prípade, že 

stavby na bývanie v obci občania využívajú na rekreáciu, bude sa posudzovať počet 



osôb využívajúcich nehnuteľnosť so stanovenou sadzbou poplatku 0,0411 € na 

osobu a kalendárny deň 

- úpravu VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v časti miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení sadzba poplatku pre právnické osoby. 

Doterajšiu sadzbu 1,00 € za 110 l nádobu za 1 vývoz nahradí súčin sadzby poplatku, 

počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie 

komunálnych odpadov s koeficientom 0,10. 

- návrh rozpočtu na rok 2014 

- zámer obce na zámenu obecného pozemku s pozemkom p.Gálikovej Marty v areáli 

ihriska TJ Šalgočka 

- vyplatenie odmien poslancom za rok 2013 vo výške 50,00 € na osobu okrem 

p.Koboru a p. Majkovej, s tým, že p.Majková musí predložiť čestné prehlásenie, 

o čom bola poučená 

- použitie rezervného fondu v celej výške na krytie výdavkov vzniknutých v rámci 

havárie prepadnutej cesty 

 

OZ neschvaľuje: 

- úpravu VZN č.2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v časti miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktorým by sa zvýšila aktuálna sadzba 

poplatku pre občanov 

 

OZ poveruje: 

- obecný úrad vypracovaním a odoslaním odpovede ZŠ s MŠ Zemianske Sady na 

jej žiadosť o príspevok na dofinancovanie chodu školy v roku 2013 v zmysle 

zápisnice zo dňa 09.12.2013, bodu č.7 ods.2 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce:   Helena Mesárošová, v.r. 

 

Overovatelia zápisnice: Miroslav Kohýl, v.r. 

 

Peter Kobora, v.r. 

 

 

 

 

 

V Šalgočke 09.12.2013 


