
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 01. júla 2014 o 18.30 hod. 

v Kultúrnom dome v Šalgočke 

 

 

 
Prítomní: poslanci OZ Mária Klištincová, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková, 

Gabriela Matušniaková, podľa prezenčnej listiny, 

Starostka obce - Helena Mesárošová  

Kontrolórka obce Anna Kotúčková  

Zapisovateľka Henrieta Korcová  

Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomních, za zapisovateľku určila Henrietu 

Korcovú,  

navrhla za overovateľov zápisnice: p. Matušniakovú a p.Kohýla, 

 za navrhovateľov uznesení: p. Klištincovú a p.Koboru 

Návrh uznesenia č.1/2/2014: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení Márie Klištincovej a Petra Koboru 

a overovateľov zápisnice Gabriely Matušniakovej a Miroslava Kohýla. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.1/2/2014 bolo schválené. 

 

Následne oboznámila prítomních s programom rokovania zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Záverečný účet, auditorská správa k účtovnej závierke za rok 2013, správa kontrolórky 

obce 

4. Organizačné zabezpečenie komunálnych volieb 2014 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie  

8. Záver  

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu a preto bolo 

pristúpené k hlasovaniu na schválenie. 

Návrh uznesenia č.2/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.2/2/2014 bolo schválené. 

 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  



Po prečítaní uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 27.03.2014 starostka Helena 

Mesárošová skonštatovala, že uznesenia boli splnené, písomná odpoveď p.Gálikovej na jej 

ponuku nebola ešte vyhotovená, nakoľko sa zisťujú ďalšie možnosti, ale záležitosť sa 

predbežne vybavila aspoň telefonickým rozhovorom. K uvedenému plneniu neboli vznesené 

zo strany poslancov žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.3/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.3/2/2014 bolo schválené 

 

Bod č. 3 – Záverečný účet za rok 2013, auditorská správa k účtovnej závierke za rok 

2013, správa kontrolórky obce 

V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Anna Kotúčková predniesla poslancom 

obecného zastupiteľstva auditorskú správu k účtovnej závierke za rok 2013 a stanovisko 

k závečnému účtu za rok 2013, pričom záverečný účet za rok 2013 bol poslancom včas 

doručený.  K predloženým materiálom zo strany poslancov neboli vznesené žiadne 

pripomienky a bolo pristúpené k hlasovaniu za prednesené návrhy uznesení: 

Návrh uznesenia č.4/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.4/2/2014 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.5/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 667,63 EUR, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 667,63  EUR. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.5/2/2014 bolo schválené 

Návrh znesenia č.6/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.6/2/2014 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.7/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013. 

Hlasovanie:  



Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.7/2/2014 bolo schválené 

 

Bod č.4 – Organizačné zabezpečenie komunálnych volieb 2014 
Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so skutočnosťou, že vzhľadom 

na blížiace sa komunálne voľby, ktorých presný termín ešte nie je vládou určený, berúc do 

úvahy nadchádzajúce dovolenkové obdobie,  je potrebné podľa ustanovenia §11 ods.3 bod b 

a ods.4 bod i zák.č.369/1990 Zz o obecnom zriadení, ako aj §5 ods.1 a 2 zák.č.303/2001 Zz 

o voľbách, určiť počet volebných obvodov, počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

2014 - 2018, a rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2014 - 2018. 

Vzhľadom na počet obyvateľov starostka obce predniesla návrh na 1 volebný obvod s 5 

poslancami a ¾  pracovným úväzkom (6 h) pre zvoleného starostu. 

Návrh uznesenia č.8/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie 1 volebného obvodu v Obci Šalgočka pre 

nasledujúce volebné obdobie komunálnych volieb 2014 - 2018. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.8/2/2014 bolo schválené 

Ohľadne počtu poslancov Peter Kobora predniesol ďalší návrh, na základe ktorého by vo 

volebnom obvode boli 3 poslanci. Vzhľadom na 2 prednesené návrhy bolo pristúpené 

k postupnému hlasovaniu za obidva návrhy. Najprv sa hlasovalo za návrh s 5 poslancami 

Návrh uznesenia č.9/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov vo volebnom obvode v Obci Šalgočka pre 

nasledujúce volebné obdobie komunálnych volieb 11/2014-11/2018 v počte 5. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    4 (p. Klištincová, Kohýl, Majková, Matušniaková)  

Proti    1 (p.Kobora) 

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.9/2/2014 bolo schválené 

Po ukončení hlasovania za 5 poslancov a jeho schválenie Peter Kobora vzal späť svoj návrh 

na 3 poslancov vo volebnom obvode, za tento návrh sa neuskutočnilo hlasovanie. 

Ohľadne rozsahu výkonu funkcie starostu Peter Kobora predniesol ďalší návrh, na základe 

ktorého by starosta v nadchádzajúcom volebnom období mal ½  pracovný úväzok na 4 hodiny 

s tým, aby si starosta svojou činnosťou vyšší pracovný úväzok zaslúžil. Následne na 

starostovu žiadosť nové obecné zastupiteľstvo môže jeho pracovný úväzok zvýšiť.  Pre 2 

prednesené návrhy bolo pristúpené k postupnému hlasovaniu. Najprv sa hlasovalo za pôvodný 

rozsah výkonu s ¾ pracovným úväzkom na 6 h. 

Návrh uznesenia č.10/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na celé funkčné obdobie 11/2014 – 11/2018 rozsah výkonu 

funkcie starostu na ¾ pracovný úväzok 6h. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    3 (p. Klištincová, Kohýl, Matušniaková)  

Proti    2 (p.Kobora, p.Majková) 

Zdržal sa hlasovania  0  



Uznesenie č.10/2/2014 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.11/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na celé funkčné obdobie 2014 –2018 rozsah výkonu funkcie 

starostu na ½ pracovný úväzok 4h. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    2 (p. Kobora, p.Majková)  

Proti    3 (p.Klištincová, Kohýl, Matušniaková) 

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.11/2/2014 nebolo schválené 

 

Bod č.5 – Rôzne 

1. V tomto bode starostka obce predniesla ponuku p.Gálikovej na odpredaj, resp. prenájom 

parc.č.173/122 a 173/322, kat.územie Šalgočka. Po prediskutovaní si aktuálnych možností bol 

prednesený nasledovný návrh uznesenia: 

Návrh uznesenia č.12/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu ani prenájom parc.č.173/122 a 173/322, kat.územie 

Šalgočka, nakoľko o ne nemá záujem. Zároveň ukladá obecnému úradu  písomne oboznámiť 

p.Gálikovú s týmto rozhodnutím do 14 dní odo dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.12/2/2014 bolo schválené 

 

2. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že v priebehu uplynulých 

mesiacov Občianske združenie Tatry uskutočnilo prieskum nelegálnych skládok na celom 

Slovensku, na základe ktorého aj v rámci Obce Šalgočka objavilo skládku stavebného 

materiálu na ornej pôde, z čoho bolo vyvodené a podané priestupkové konanie. O predmetnej 

skládke obecný úrad bol informovaný, nakoľko ho poľnohospodárske subjekty mali 

nachystané na spevnenie prístupových ciest, občianske združenie však podávalo podnety na 

políciu bez zisťovania si informácií. K tomuto podaniu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.13/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priestupkovom konaní za nelegálnu 

skládku stavebného materiálu v katastrálnom území Obce Šalgočka. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti   0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.13/2/2014 bolo schválené 

 

3. Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Dodatok č.5 k zmluve 

o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 uzavretý s Mestom Sereď, ktorým 

sa rozširuje jeho pôsobnosť preneseného výkonu v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a 

o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a navrhla jeho schválenie. 

K tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, na základe čoho bolo pristúpené 

k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia č.14/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.5 k zmluve o zriadení spoločného obecného 

úradu zo dňa 10.03.2003, ktorým sa rozširuje jeho pôsobnosť preneseného výkonu v zmysle 



zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.14/2/2014 bolo schválené 

 

4. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva so skutočnosťou, na základe 

ktorej KOMPLEX – záujmové združenie so sídlom Sereď dalo pre všetky združené obce 

vypracovať spoločný Program odpadového hospodárstva, ktorý je potrebný na základe  Zák. 

č.223/2001 o odpadoch a Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja, účinného od 

dňa 7.3.2014. Zároveň združenie hradí aj všetky výdavky spojené s vyhotovením daného 

programu. 

Návrh uznesenia č.15/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vypracovanie spoločného Programu odpadového 

hospodárstva spoločnosťou KOMPLEX – záujmové združenie so sídlom Sereď. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.15/2/2014 bolo schválené 

 

5. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o vyhlásenej výzve 

Enviromentálneho fondu, finančné prostriedky ktorého je možné použiť na zateplenie budov, 

výmenu krytiny, zateplenie povaly, odizolovanie základov, výmenu kúrenia, v maximálnej 

výške 200.000,00 €, pri podmienke 5% spoluúčasti. Za účelom získanie dotácie je potrebné 

vypracovať energetický audit budovy, ktorá bude prihlásená, v tomto prípade budova 

obecného úradu a kultúrneho domu. Momentálne sa zisťujú a zabezpečujú všetky podmienky 

k tomu, aby sa obec mohla do tejto výzvy prihlásiť, s tým, že je predpoklad, že na 5% 

spoluúčasť bude potrebné si zobrať úver – podľa podmienok výzvy pravdepodobne zo 

Slovenskej sporiteľne a.s.. K uvedenej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky, na 

základe čoho starostka obce predniesla poslancom návrh na schválenie zámeru zúčastniť sa 

vyhlásenej výzvy za uvedených podmienok. 

Návrh uznesenia č.16/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zúčastniť sa výzvy Enviromentálneho fondu v oblasti 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ a zároveň 

poveruje obecný úrad zabezpečením všetkých potrebných náležitostí k podaniu výzvy. 
Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.16/2/2014 bolo schválené 

 

6. Starostka obce informovala poslancov o získanej dotácii v rámci Programu na obnovu 

dediny vo výške 5.000,00 €. Táto suma bola priznaná na úpravu a výsadbu lokality nad 

Vinohradmi. Momentálne je ukončené výberové konanie a podpísaná zmluva o dielo 

s vybraným uchádzačom sa nachádza na Ministerstve životného prostredia za účelom 



poskytnutia schválených finančných prostriedkov. K tomuto bodu neboli vznesené žiadne 

pripomienky. 

Návrh uznesenie č.17/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o získanej dotácii v rámci Programu na 

obnovu dediny vo výške 5.000,00 €. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.17/2/2014 bolo schválené 

 

7. Ďalšou získanou finančnou podporou je účelová dotácia od Trnavského samosprávneho 

kraja vo výške 200,00 € na tohtoročný Družobný deň. K tejto informácii neboli vznesené 

žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.18/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o získanej účelovej dotácii od 

Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „Družobný deň obcí Šalgočka-

Zemianske Sady-Pusté Sady“. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.18/2/2014 bolo schválené 

 

8. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že obecný úrad 

v spolupráci so ZŠ s MŠ Zemianske Sady pripravil pre deti počas letných prázdnin letný klub, 

ktorý počas prvých 2 dní bude prebiehať na škole, kde sa deti každý deň budú venovať 

jednému remeslu, a následne 1x týždenne, vždy v štvrtok, podľa počasia bude pripravený 

výlet, opekačka, tvorivá dielňa, na ihrisku športové aktivity, zostroja sa šarkany na jesennú 

Šarkaniádu a ďalšie. K týmto aktivitám neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.19/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vytvorenie letných aktivít pre deti počas letných 

prázdnin v spolupráci so ZŠ s MŠ Zemianske Sady. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.19/2/2014 bolo schválené 

 

9. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu príprav 

tohtoročného Turnaja o pohár starostky obce. Ešte pred Dňom  rodiny na ihrisko doviezli 

futbalisti unimobunku, ktorá sa zreparovala, upravil sa pod ňou a okolo nej terén, k čomu 

prispeli sociálne odkázaní občania na aktivačných prácach aj futbalisti v rámci brigád, 

a spojazdnila sa k obecnému Dňu rodiny, v rámci ktorého sa osvedčila. K terajšej akcii je 

naplánovaná obnova náteru tribúny. K týmto aktivitám neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.20/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie priebeh príprav Turnaja o pohár starostky obce 

a úpravy ihriska TJ. 

Hlasovanie:  



Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.20/2/2014 bolo schválené 

 

10. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o uskutočnených prácach 

v obci: Na hlavnej ceste pri dome p.Drápalovej sa opravil odtokový kanál, doložili sa kocky, 

ktoré tam chýbali, následkom čoho sa prepadal chodník, na cintoríne medzi lavičkami sa 

uskutočnila výsadba levandúľ a je naplánovaná  ďalšia výsadba v ochrannom pásme cintorína 

a taktiež sa na cintorín doplnil kontajner na sklo. K uvedeným informáciám neboli vznesené 

žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.21/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o uskutočnených prácach v obci. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.21/2/2014 bolo schválené 

 

Bod č.6 –Diskusia  

 V rámci diskusie neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky. 

 

Bod č. 7 – Uznesenie 

Jednotlivé uznesenia boli navrhnuté a schválené v predchádzajúcich bodoch. 

 

Bod č. 8 – Záver 

Vzhľadom na skutočnosť, že bol vyčerpaný celý program rokovania obecného zastupiteľstva, 

starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončila riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová, v.r. 

 

Overovatelia:  Matušniaková Gabriela, v.r.  

 

   Kohýl Miroslav, v.r.  

 

Zapisovateľka:  Korcová Henrieta, v.r.  

 

 

 

 

 

V Šalgočke 01.07.2014 


