
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 27. marca 2014 o 18.30 hod. 

na Obecnom úrade v Šalgočke 

 
Prítomní : všetci 

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. Klištincovú a p. Majkovú  

za navrhovateľov uznesení: p. Matušniakovú a p.Kohýla  

a následne dala hlasovať za predložený program zasadnutia:  

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2013  

4. Správa kontrolórky obce, plán činnosti kontrolórky obce na rok 2014  

5. Plat starostky obce a kontrolórky obce na rok 2014 

6. Rôzne – príprava obecných akcií, informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec, inf. 

o ukončení ROEP  

7. Diskusia  

8. Návrh na uznesenie  

9. Záver  

 

Hlasovanie:  

Prítomní 5 

Za 5 (p. Klištincová, 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 z 09.12.2013 starostka Helena 

Mesárošová skonštatovala, že uznesenia boli splnené, odpoveď na žiadosť ZŠ s MŠ bola zaslaná 

v zmysle uznesenia OZ. 

 

Bod č. 3 – Čerpanie rozpočtu obce za rok 2013 

V tomto bode programu starostka obce predniesla informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2013. 

Podrobné materiály boli poslancom včas doručené pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. K 

rozpočtovaným príjmom a výdavkom zo strany poslancov neboli vznesené žiadne námietky, 

obecné zastupiteľstvo ho vzalo na vedomie.  

 

Bod č.4 – Správa kontrolórky obce, plán činnosti kontrolórky obce na rok 2014 
Pani Kotúčková predniesla správu o činnosti kontrolórky obce, skonštatovala, že neboli zistené 

závažné nedostatky, odporučila účtovníčke obce, aby zabezpečili doklady s pečiatkou alebo 

listom  ako doklad o predbežnej finančnej kontrole v zmysle par. 9 zákona č. 502/2001 Z.z.  

Poslanci správu kontrolórky obce vzali na vedomie.  



Prečítala návrh plánu činnosti na prvý polrok 2014 s krátkym komentárom. K plánu činnosti 

kontrolórky neboli pripomienky zo strany OZ, tak p. starostka dala hlasovať za navrhnutý plán 

činnosti kontrolórky obce. 

Prítomní 5 

Za 5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)  

Proti 0  

Zdržal sa hlasovania 0  

Plán činnosti kontrolórky obce bol schválený OZ. 

 

 

Bod č.5 – Plat starostky obce a kontrolórky obce na rok 2014 

Na základe §4 ods.4 zák.č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne 

prerokuje vychádzajúc z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci 

kalendárny rok. Podľa údajov štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca 

hospodárstva SR za rok 2013 bola 824,00 €. Výpočet nového platu: 

824,00€ x koeficient 1,49 x úväzok 3/4 = 920,82 € =+10%= 920,82 +92,08 = po zaokrúhlení 

1013 € 

 

Vychádzajúc z uvedených skutočností bol vznesený nasledujúci návrh: „Obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že na základe vlaňajšieho uznesenia č.1/2013 zo 15. 03.2013 bol 

plat starostky obce doposiaľ vyplácaný podľa tohto schváleného uznesenia. Konštatuje, že 

rozsah úloh starostky sa kvantitatívne stále zvyšuje, zvyšuje sa aj ich náročnosť, a starostka 

obce dosiahla v uplynulom období pri vedení obecnej samosprávy a organizovaním 

kultúrnospoločenského života v obci veľmi dobré výsledky. Zároveň s účinnosťou od 

1.1.2014 podľa § 5 ods.2 zák.č.253/2004 Z. z. schvaľuje plat starostky obce v sume, ktorá sa 

rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10%, t.j. na konečnú sumu 1013,00 € mesačne a nárok 

na stravné lístky za každý odpracovaný deň v hodnote 3,00 €.“ Za tento návrh hlasovali 

poslanci nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní   5 

Za    5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

Proti    0 

Zdržal sa hlasovania  0 

Podľa príslušných ustanovení zák.č.369/1990 sa zároveň upravuje aj plat kontrolóra obce 

v závislosti od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR za predošlý rok. Podľa 

údajov ŠÚ SR táto suma predstavuje 824,00 €. Výpočet mzdy kontrolórky obce za rok 2014 

bude nasledovný: 

824,00€ x koeficient 1,15 x úväzok 10% = 94,76 € = po zaokrúhlení 95,00 € 

Na základe týchto skutočností bol prednesený návrh:“ Obecné zastupiteľstvo v súlade so zák. 

č.369/1990 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2014 schvaľuje plat kontrolórky obce v sume 95,00 € 

mesačne.“ 

Hlasovanie: 



Prítomní   5 

Za    5 (p.Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

Proti    0 

Zdržal sa hlasovania  0 

 

Bod č.6 – Rôzne – príprava obecných akcií, informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre 

obec,  inf. o ukončení ROEP a iné. 

 

1. V tomto bode programu starostka obce predniesla poslancom zámer na organizovanie 

kultúrnych akcií v obci a to nasledovne: okolo 22. 4. sa bude konať v obci Deň Zeme, vysadia sa 

stromy a kríky v areáli ihriska a na zelenej ploche za cintorínom pred rod. Bartošovou a rod. 

Kabátovou, upraví sa plocha pri tribúne ihriska, upraví sa priestor pred miestnymi bytovkami -  

treba tam doriešiť aj odtokový kanál, ktorí majú záujem riešiť obyvatelia bytoviek. 

30. apríla bude tradičné stavanie Mája pri OcÚ, zabezpečíme občerstvenie, guláš, cigánska 

pečienka, čapované pivo. 

14. júna sa bude konať Deň rodiny ako vlani, bude to zlúčenie Dňa matiek, MDD a Deň otcov. 

Akcia bude na ihrisku TJ. 

5. júla sa bude konať Družobný deň obcí v Zemianskych Sadoch. Je treba dať urobiť tričká 

a zaktivizovať ľudí na účasť do sprievodu a na súťaže. 

 

2. Spracovali sa žiadosti o dotácie pre obec na Trnavský samosprávny kraj za zabezpečenie  

kultúrnych akcií – Deň rodiny a DD, na Min. financií SR na rekonštrukciu kúrenia - výmenu kotla 

ústredného kúrenia a rozvodov kúrenia a radiátorov. 

 

3. V apríli 2014 úspešne zakončíme ROEP. 18. 3. 2014 zasadla už posledná komisia na katastri 

ohľadne úprav pozemkov, podarilo sa veľa  pozemkov dať na LV, tak sú pripravené veci na 

otváranie dedičských konaní, kde sa pozemky našli a prešli na pôvodných majiteľov ak boli 

doložené potrebné doklady o vlastníctve- prídelové listiny. Polovica z poplatkov z ROEP bude 

príjmom obce. 

 

4.Na obecný úrad boli doručené žiadosti o dotáciu na činnosť TJ vo výške 2000,- € a žiadosť 

o príspevok  pre ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch na čistiace prostriedky a kancelárske potreby vo 

výške 2000,-€. Po krátkej diskusii  sa poslanci zhodli na súhlasnom stanovisku k predloženým 

žiadostiam, starostka dala hlasovať za predložené žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní   5 

Za    5 (p.Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

Proti    0 

Zdržal sa hlasovania  0 

 

 

5. Pani Marta Gáliková ako vlastníčka pozemku v areáli miestneho ihriska poslala cenovú ponuku 

na predaj tohto pozemku obci. Odôvodnila to tým, že hoci pôvodný návrh bol taký, že by sme jej 

zamenili pôdu v takej istej výmere alebo rozdiel doplatili, čakali sme na ROEP, aby sme mali 

presne identifikované parcely, že ona už ornú pôdu nechce, lebo nájom je nízky tak ona ako 

kompenzáciu za to, že to obec toľko rokov využíva túto pôdu, cenu 5,- € za m2 berie ako 

kompenzáciu za nájom. Tým by sme mali vyriešené vlastníctvo.  Pri ústnom rokovaní p. starostka 

p. Gálikovej ozrejmila situáciu okolo verejného športoviska aj to, že obec nemá finančné 



prostriedky na odkúpenie celej jej výmery pozemku, že výmena týchto pozemkov je 

najschodnejšia cesta pre obec ale aj pre ňu, nakoľko by dostala pozemok pri hlavnej ceste, kde 

túto parcelu by scelila so svojou pôvodnou a mohla ju využiť ako stavebné pozemky a by zarobila 

viac predajom takéhoto druhu pozemku ako ornej pôdy.  Aj poslanci OZ sa priklonili k návrhu 

starostky obce a odmietli tento návrh p. Gálikovej a dohodli sa na opätovnom podaní písomného 

návrhu na zámenu pozemkov pani Gálikovej. 

Starostka obce dala zaň hlasovať.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní 5  

Za 5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)  

Proti 0  

Zdržal sa hlasovania 0  

 

6. Starostka obce informovala o poškodení mostíka pri p. Viere Mesárošovej, ktorý sa zlomil pri 

prechode nákladného auta firmy Zappa- viezol betón  na firmu Ovin a pri zlej navigácii majiteľa 

alebo zhotoviteľa stavby vošiel do tejto úzkej uličky, kde poškodil odtokový kanál a aj tento 

mostík, keď nechcel poškodiť súkromný majetok rodiny Stranovských a Mesárošových. P. 

starostka rokovala s vedúcim firmy a dohodli  nápravu škody, tým, že si pripravíme podložie pre 

betónovanie a oni dodajú betón. 

 

7. Tiež p. starostka informovala OZ, že sa pokazil vysávač na OcÚ, poslanci odporučili už 

zakúpiť bezsáčkový vysávač.  

Starostka obce poďakovala poslancom za spoluprácu pri organizovaní obecného plesu, obecnej 

zabíjačky a ukončenia fašiangov. Tieto akcie mali u občanov veľký ohlas a z ukončenia fašiangov 

je krátke video uverejnené na internetovom portáli www.seredonline.sk 

 

8. Podľa nových zákonov o odpadovom hospodárstve je obec povinná dať spracovať program 

odpadového hospodárstva obce do konca júla 2014 ako nadväznosť na program odpadového 

hospodárstva VÚC. V tejto veci prebieha zisťovanie cenových ponúk od spracovateľov týchto 

projektov. 

Máme spracovaný bezpečnostný projekt podľa nových smerníc, ktorý nám spracoval p. Jozef 

Peťovský, ktorý nám zabezpečuje aj BOZP a PO.  

K jarnému upratovaniu budú pristavené dva veľkokapacitné kontajnery týždeň pred Veľkou 

nocou. 

 

Bod č.7 –Diskusia  

  

Pripomienkou p. Majkovej Viery bolo, aby sa v budúcnosti  nezabúdalo oboznámiť obecné 

zastupiteľstvo s prácami väčšieho rozsahu pri údržbe verejnej zelene ( výrub stromov) pri 

havarijných alebo nárazových  prácach  ak je to medzi  termínmi konania  zasadnutia 

zastupiteľstva, ak sa na predchádzajúcom zasadnutí o probléme nediskutovalo.  Za pripomienku p. 

starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

Prítomní 5 

Za 5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)  

Proti 0  

Zdržal sa hlasovania 0  

 

Bod č. 8 – Uznesenie 

 

Pán Kohýl predniesol návrh na uznesenie, za ktoré dala p. starostka hlasovať. 

http://www.seredonline.sk/


Hlasovanie:  

Prítomní 5  

Za 5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková)  

Proti 0  

Zdržal sa hlasovania 0  

 

Bod č. 9 – Záver 

Pani starostka poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí OZ a tým ukončila riadne 

zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce:   p. Helena Mesárošová, v.r. 

 

Overovatelia:    p. Klištincová Mária, v.r. 

 

    p. Majková Viera, v.r. 

 

Zapisovateľka :   p. Henrieta Korcová, v.r. 

 

 

 

 

V Šalgočke 27.03.2014 


