Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
ktoré sa uskutočnilo dňa 09. decembra 2013 o 18.30 hod.
na Obecnom úrade v Šalgočke

Prítomní :
Starostka obce - Helena Mesárošová
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šalgočke: podľa prezenčnej listiny
Kontrolórka obce p.Kotúčková
Zapisovateľka – Henrieta Korcová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných, pričom za zapisovateľku určila
Henrietu Korcovú,
za overovateľov zápisnice: p. Koboru a p. Kohýla
za navrhovateľov uznesení: p. Matušniakovú a p.Majkovú
a následne dala hlasovať za predložený program zasadnutia:
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Informácia o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013
4. Návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
5. Návrh rozpočtu na rok 2014
6. Zámer obce na zámenu obecného pozemku
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Bod č. 2 – Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Po prečítaní uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 07.10.2013 starostka Helena
Mesárošová skonštatovala, že úlohou bolo uzavretie pracovnej zmluvy so zvoleným
kontrolórom obce, čo bolo aj splnené. Pani kontrolórka Kotúčková nastúpila do svojej funkcie
a v spolupráci s účtovníčkou sa venuje svojej činnosti.

Bod č. 3 – Informácia o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013
V tomto bode programu starostka obce predniesla informáciu o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok
roku 2013. Podrobné materiály boli poslancom včas doručené pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva. K rozpočtovaným príjmom a výdavkom zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne námietky. P. Majková v súvislosti s výdavkami na veľké kontajnery vzniesla
upozornenie občanov, že počas ich umiestnenia v obci na celý víkend do nich vozia odpady aj
občania z cudzích obcí a bolo by vhodné zmeniť systém vývozu. V rámci diskusie k bodu
p.Henrich Sobotovič po udelení slova od poslancov položil otázku, či cesta, do ktorej sa
investovalo pre haváriu, je investíciou do majetku obce. Starostka obce odpovedala, že cesta
je zaradená do majetku obce. Nakoľko ďalšie pripomienky k čerpaniu rozpočtu za 3.štvrťrok
roku 2013 neboli, obecné zastupiteľstvo ho vzalo na vedomie.
Bod č.4 – Návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
1.Starostka obce predniesla návrh úpravy VZN o miestnych daniach z dôvodu dodržania §12
ods.2 zák.č.582/2004 Zz o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorý stanovuje výpočet sadzby dane zo stavieb. V pôvodnom
VZN je medzi najnižšou a najvyššou sadzbou prekročený povolený 10-násobok sadzby.
Nakoľko iba znížením sadzby ostatných stavieb na podnikanie za účelom dodržania
povoleného násobku by prišlo k výpadku cca 300,00 € v obecnom rozpočte, je potrebné
upraviť aj ostatné sadzby. Predneseným návrhom sa upraví sadzba stavieb na bývanie
a ostatných stavieb z pôvodných 0,07 € na 0,09 €, sadzba bytov a nebytových priestorov
z pôvodných 0,07 € na 0,09 €, sadzba ostatných stavieb na podnikanie z pôvodných 0,99 € na
0,90 €. K tomuto návrhu žiadny z poslancov nemal pripomienky
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
2. Starostka obce predniesla poslancom návrh úprav VZN o miestnom poplatku za TKO,
vychádzajúci zo zák.č.582/2004 Zz o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako
náklady obce na nakladanie s TKO. Za rok 2012 boli náklady obce 8535,91 € a obec mala 435
obyvateľov, čiže priemerná cena vývozu predstavovala 19,62 €, pričom vo VZN sa stanovila
sadzba poplatku v prepočte na rok 15,00 € na osobu. Nakoľko táto suma nie je postačujúca,
bol prednesený návrh každoročne zvýšiť poplatok za TKO o 1,00 €, aby sa obec dopracovala
k reálnej cene vývozu, pričom bude potrebné sledovať každoročne náklady obce na vývoz. Ak
budú náklady obce menšie, nebude sa zvyšovať ani poplatok pre občanov. K tomuto návrhu
sa poslanci informovali, či je reálne zaviesť poplatok pre občanov, ktorí neseparujú odpad
v obci a tým zvyšujú náklady obce. Starostka obce uviedla, že boli zistené všetky dostupné
možnosti, čo sa obecných príjmov týka, momentálne sa dá prejsť jedine na množstevný
spôsob zberu TKO, čo treba vopred zvážiť a pripraviť. P.Sobotovič v rámci diskusie po
udelení slova poslavcami vzniesol otázku, prečo ľudia, ktorí nedodržiavajú separovaný zber,
nie sú zverejnení na stránke obce, príp. prečo sa neriešia na vyšších úradoch. Poslanci spolu

so starostkou obce mu ozrejmili, že nie všetky údaje je možné zverejňovať, obec môže
zverejniť za určitých okolností údaje dlžníkov obce. V zmysle zákona o odpadoch sa
nezapojenie do separovaného zberu zo strany občana rieši v rámci uloženia pokút
a priestupkového konania, ktoré sú príjmom Enviromentálneho fondu. Obec chce docieliť,
aby sa občania v čo najvyššej miere zapájali do separovaného zberu, separáciou udržala výšku
nákladov na vývoz odpadu a zároveň aby občania dodržiavali termíny platieb za poskytnuté
služby. Poslanci zároveň vzniesli pripomienku, že sadzba poplatku za TKO bola zvýšená
k 1.1.2012 o 128%, čo je pre občanov vysoká miera zaťaženia. Nakoľko viac pripomienok
nebolo vznesených, starostka obce pristúpila k hlasovania o zvýšenie miestneho poplatku za
TKO.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
1 (p.Matušniaková)
Proti
3 (p.Kobora, Kohýl, Majková)
Zdržal sa hlasovania
0
Starostka obce konštatovala, že návrh na zvýšenie sadzby miestneho poplatku TKO nebol
schválené.
3. Starostka obce následne predniesla návrh na zmenu VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v časti miestneho poplatku za
komunálne odpady, kde mala obec stanovený sadzbu poplatku pre občanov využívajúcich
nehnuteľnosti na rekreáciu ako sezónny poplatok. Nakoľko tento poplatok nebol v súlade so
zákonom, z doterajšieho VZN sa vypustí úplne. 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. V prípade poplatku pre
právnickú osobu sa sadzba 1,00 € za 110 l nádobu za 1 vývoz nahradí súčinom sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov. Pre tento výpočet je potrebné určiť samotný koeficient, ktorý môže
byť maximálne do výšky čísla 1, podľa výpočtu 0,0411 x 365 dní x počet zamestnancov
u jednotlivých právnických osôb x koeficient pri jednom zamestnancovi. Starostka obce
predniesla návrh na koeficient vo výške 0,10. K týmto návrhom neboli vznesené žiadne
pripomienky, na základe čoho bolo pristúpené k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Bod č.5 – Návrh rozpočtu na rok 2014
Po ukončení hlasovania starostka obce predniesla návrh rozpočtu na rok 2014-2016. Zároveň
starostka obce predniesla poslancom žiadosť ZŠ s MŠ Zemianske Sady, ktorá sa podrobne
bude preberať aj v bode Rôzne. Vzhľadom na jej obsah je potrebné ju zvážiť v súvislosti
s výškou výdavkov na rok 2013 a 2014. K návrhu rozpočtu vzniesol požiadavku p.Kohýl
ohľadne navrhovanej dotácie pre TJ vo výške 2000,00 €, ktorá nepostačuje na pokrytie

výdavkov. P.Sobotovič v rámci diskusie po udelení slova poslancami vzniesol otázku, či je
vôbec potrebné dotovať TJ, pokiaľ nie sú prostriedky na financovanie školy, čo je
dôležitejšie? Starostka obce odpovedala, že vzhľadom na príjmy obce nie je predpoklad na
zvyšovanie výšky dotácie, TJ sa bude musieť sama postarať o výšku svojich príjmov. O výške
dotácie sa bude rozhodovať začiatkom roka 2014, keď sa bude podávať žiadosť o poskytnutie
dotácie. Nakoľko viac pripomienok nebolo vznesených, bolo pristúpené k hlasovaniu
o návrhu rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Bod č.6 – Zámer obce na zámenu obecného pozemku
V tomto bode programu starostka obce predniesla poslancom zámer na zámenu obecného
pozemku s pozemkom vo vlastníctve p.Marty Gálikovej v areáli miestneho ihriska. Pani
Gáliková je vlastníčkou parciel pod budovou na ihrisku a obec by jej na výmenu poskytla
parcely ornej pôdy v príslušnej výmere na druhej strane ihriska, prípadne v ďalšej časti obce.
Výdavkom obce by bol poplatok za vklad do katastra. Momentálne prebieha pre katastrálne
územie Šalgočka ROEP, občanom sa zasielajú listy vlastníctva, vo februári by mali byť
k dispozícii grafické mapy dostupné aj na internete. K tomuto zámeru neboli žiadne
pripomienky, starostka obce dala zaň hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Bod č.7 – Rôzne
1.
Sťažnosť p.Sobotoviča – Starostka obce predniesla a prečítala poslancom sťažnosť
p.Sobotoviča na jej prístup. Po jej prečítaní p.Sobotovič požiadal starostku o vyjadrenie sa
a navrhovaný spôsob riešenia vzniknutej situácie. Starostka obce trvala na doterajších
rozhodnutiach, ktoré p.Sobotovič obdržal a navrhla mu pokračovať v súlade so stavebným
konaním doriešiť drobnú stavbu. P.Sobotovič s týmto stanoviskom nesúhlasil, nakoľko podľa
neho kontajner na upravenom podklade v žiadnom prípade nie je drobná stavba. Žiadal, aby
starostka obce vymenovala osobu, ktorá bude prítomná pri preložení kontajnera na iné miesto
bez spevneného podkladu, čo starostka obce odmietla. Poslanci konštatovali, že vzniknutá
situácia je záležitosťou preneseného výkonu štátnej správy v kompetencii Spoločného
stavebného úradu Sereď a starostky obce. Starostka obce odporučila p.Sobotovičovi, aby
vzniknutú situáciu osobne doriešiť s vedúcou spoločného stavebného úradu, p. Halabrínovou,
čo p.Sobotovič vzápätí odmietol a opustil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2.
Žiadosť o dofinancovanie chodu školy ZŠ s MŠ Zemianske Sady – Riaditeľka ZŠ
s MŠ Zemianske Sady na pokyn zriaďovateľa Obce Zemianske Sady podala žiadosť
o príspevok vo výške 1350,-- €. Starostka obce uviedla, že zriaďovateľom školy je Obec
Zemianske Sady a je v jej kompetencii a povinnosti, aby si ustriehla financovanie svojej
organizácie. Ďalšia obec nemôže jej prevádzku financovať. Obec Šalgočka v rámci svojich

možností prispieva na vybavenie školy a pomôcky pre žiakov, nakoľko školu navštevujú aj
deti zo Šalgočky, za rok 2013 bola schválená dotácia pre ZŠ s MŠ vo výške 600,00 € a okrem
toho sa poskytli ďalšie pomôcky. Škole sa pomáha aj nefinančnou činnosťou, v rámci
aktivačných prác obce, úpravou okolia školy. Podľa predneseného a schváleného čerpania
rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013, predpokladu čerpania rozpočtu ku koncu roka 2013, obec
momentálne nemá k dispozícii voľné finančné prostriedky, ktoré by poskytla ako ďalšiu
dotáciu a nie je to ani v súlade so schváleným VZN o poskytovaní dotácií. ZŠ môže požiadať
začiatkom roka 2014 o poskytnutie dotácie, s ktorou sa v rozpočtovanom roku počíta.
Poslanci obecného zastupiteľstva prednesenú žiadosť vzali na vedomie, avšak na základe
vyššie uvedených skutočností nie je predmetom rozhodovania obecného zastupiteľstva.
Poverili však obecný úrad aby v tomto zmysle informoval vedenie ZŠ, s tým, že o ďalšiu
dotáciu si môžu požiadať hneď začiatkom roka 2014.
3.
Starostka obce informovala poslancov o podanom projekte v rámci Programu obnovy
dediny a Programu Zelená dedina. Oba projekty boli včas podané podľa vyhlásených
podmienok, čaká sa na ukončenie výberového konania. V rámci týchto projektov by sa mala
uskutočniť revitalizácia časti bývalého smetiska, ktorá v čase dažďov spôsobuje nánosy blata
a vody do dediny a úprava verejného priestranstva pri soche Sv. Žigmunda. Uvedenú
informáciu poslanci vzali na vedomie.
4.
Starostka obce informovala poslancov s priebehom výmeny svietidiel verejného
osvetlenia. Podľa priebežného merania za 26 dní od 7.11. do 2.12 je spotreba na elektromere
49,5 kWh. Ročná spotreba doteraz predstavovala 35321 kWh, predpoklad za rok 2014 je cca
18000 kWh. Na rok 2014 sa počíta s preplatkom elektriny a návratnosťou investícií do 3
rokov. Potrebné je ešte uskutočniť výmenu ističa z terajšej 25-ky na 16-ku, čo tiež bude
predstavovať ďaľšiu úsporu. Posledná fáza výmeny svietidiel prebehne v roku 2014, čím bude
oprava ukončená. Uvedené informácie poslanci zobrali na vedomie.
5.
Starostka obce informovala poslancov o zakúpení posypovej soli. Bol uskutočnený
prieskum trhu s požadovanými cenovými ponukami. Najlepšiu poskytla firma TOM line s.r.o,
ktorá posypovú soľ už aj dodala za cenu 138,00 €/1t vrátane DPH a dopravy, je uskladnená
v priestoroch bývalého družstva. Uvedenú informáciu poslanci zobrali na vedomie.
6.
Starostka obce informovala poslancov o príprave a priebehu uskutočnených akcií: 765.
Výročie prvej písomnej zmienky o obci, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš a o reprezentácii
obci na súťaži Miss Piešťany slečnou Svíčkovou. Oboznámila ich aj s termínom Obecného
plesu, ktorý je naplánovaný na 1.2.2014. Uvedené informácie poslanci zobrali na vedomie.
7.
V zmysle platného VZN o odmeňovaní poslancov starostka predniesla návrh na
schválenie odmien poslancov za rok 2013. V roku 2013 sa aj s dnešným zasadnutým
uskutočnilo 5 zastupiteľstiev, čiže odmena poslancov je 50,-- € na osobu s výnimkou p.
Koboru. Na to vystúpila p.Majková, ktorá vyhlásila, že ona sa svojej odmeny vzdáva
a odmieta ju prijať vzhľadom na proces, ktorý má jej osoba s tým spojený v zdravotnej
poisťovni. Starostka obce ju usmernila, že v tom prípade je potrebné, aby obci predložila
o tom čestné vyhlásenie. Ďalšie pripomienky k tomuto návrhu neboli vznesené, bolo
pristúpené k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)

Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
8.
Starostka obce informovala poslancov o skutočnosti, že koncom leta sa v obci
prepadla časť cesty pri kúrii a z dôvodu prívalových dažďov bolo treba riešiť povodňové
kanály v priestoroch bývalého smetiska. Nakoľko rozpočtované bežné výdavky nepostačujú
na pokrytie vzniknutých výdavkov, starostka obce predniesla návrh na schválenie použitia
rezervného fondu v plnej výške na opravu prepadnutej cesty. K uvedenému návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky, starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Vzhľadom na skutočnosť, že k dnešnému programu rokovania neboli prednesené žiadne
ďalšie návrhy a pripomienky, starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.

Starostka obce:

p. Helena Mesárošová, v.r.

Overovatelia:

p. Peter Kobora, v.r.
p. Miroslav Kohýl, v.r.

Zapisovateľka : Henrieta Korcová, v.r.

V Šalgočke 09.12.2013

