
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 11.augusta 2014 o 20,00 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 – Anna Kotúčková 

Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných, za zapisovateľku určila Annu 

Kotúčkovú. 

 

Navrhla za overovateľov zápisnice: p. Máriu Klištincovú a p. Vieru Majkovú  

             za navrhovateľov zápisnice: p. Miroslava Kohýla a p. Petra Koboru  

     

Návrh uznesenia  č. 1/3/2014: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Miroslava Kohýla a p. Petra 

Koboru a a overovateľov zápisnice p. Máriu Klištincovú a p. Vieru Majkovú. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

- za                              5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie č. 1/3/2014 bolo schválené. 

 

Starostka obce p. Helena Mesárošová prítomných poslancov oboznámila s programom 

mimoriadneho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Spracovanie Urbanistickej štúdie IBV Pri kríži 

4. Príprava výberového konania na výmenu kotla, radiátorov v KD Šalgočka 

a informácia o projekte zateplenia budovy KD 

5. Rôzne 

6. Záver 

Návrh uznesenia č. 2/3/2014: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

- za                              5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie č. 2/3/2014 bolo schválené 
 

 



Bod č. 2 – Kontrola uznesení 

Uznesenia zo zasadnutia OZ z 01.07.2014 boli splnené.  

Návrh uznesenia č. 3/3/2014: 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

- za                              5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

OZ berie na vedomie plnenie uznesení z 01.07.2014. 

 

Bod č. 3 – Spracovanie Urbanistickej štúdie 

Starostka obce predložila spracovanú Urbanistickú štúdiu IBV Pri kríži, ktorá je podrobnejším 

rozpracovaním územného plánu, ktorý bol spracovaný v novembri 2007. Jedná sa o parc.  

č.317/24, 317/25( pôvodná parcela 317/9), 317/8, 317/42. Je tu naplánovaných 8 rodinných 

domov. V tejto lokalite sú už existujúce inžinierske siete, z toho dôvodu túto Urbanistickú 

štúdiu  netreba verejne pripomienkovať, táto lokalita sa pripomienkovala v r. 2006 pri 

spracovaní Územného plánu obce. Vlastníkmi predmetných pozemkov sú manželia Šikuloví 

a pán Myjavec Peter. Poslanci navrhli, aby sa dalo na vedomie spracovanie urbanistickej 

štúdie na danú lokalitu pánovi Myjavcovi, nakoľko manželia Šikuloví tu majú už zahájené 

stavebné konanie. 

Starostka obce  informovala prítomných o pozemku pána Myjavca , ktorý  je v zanedbanom 

stave, zarastený náletovými burinami, kríkmi a vzniká na ňom verejné smetisko. Po 

telefonických výzvach ani osobných stretnutiach vlastník na túto skutočnosť nereagoval 

a nemá záujem s týmto pozemkom nič robiť. Poslanci navrhli, aby obecný úrad písomne 

vyzval vlastníka dotknutého pozemku – p.Myjavca, nech podľa zákona dodrží svoju 

povinnosť ochrany ornej pôdy. 

Návrh uznesenia č. 4/3/2014:  

OZ berie na vedomie prerokovanie Urbanistickej štúdie IBV Pri kríži, ktorá bola obstaraná za 

účelom spodrobnenia územného plánu obce a predloženú Urbanistickú štúdiu berie na 

vedomie. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

- za                              5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

OZ berie na vedomie uznesenie č. 4/3/2014. 

 

Návrh uznesenia č. 5/3/2014: 

OZ ukladá Obecnému úradu oznámiť p. Myjavcovi Petrovi  informáciu o spracovaní 

urbanistickej štúdie v danej lokalite a vyzvať doporučeným listom p. Myjavca Petra aby 

podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy dodržal svoju povinnosť a postraral sa 

o svoj pozemok.  

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

- za                              5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie č. 5/3/2014 bolo schválené. 

 



 

Bod č. 4 – Príprava výberového konania 

Starostka obce informovala o projekte výmeny kotla a radiátorov v KD. Požiadala poslancov 

o návrhy  kúrenárov, ktorých by mohla osloviť do výberového konania na vypracovanie 

cenových ponúk. 

Poslanci navrhli : p. Romana Hrotíka z Pustých Sadov, p. Paceka zo Šoporne, p. Čulagu z  

Hlohovca  a p. Krausa z Leopoldova. 

Čo sa týka projektu zateplenia budovy KD, bola spracovaná žiadosť s projektom 31.07.2014 

na Enviromentálny fond vo výške 197.000,- eur.  

Návrh uznesenia č. 6/3/2014: 

OZ ukladá OÚ pripraviť výzvy na cenové ponuky pre výmenu kotla a radiátorov v KD. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

- za                              5 (p. Klištincová, Kobora, Kohýl, Majková, Matušniaková) 

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

OZ schválilo uznesenie č. 6/3/2014. 

 

Bod č. 5 – Rôzne 

V bode rôzne neboli vznesené žiadne námety ani pripomienky. 

 

Bod. č. 6 – Záver 

Vzhľadom na skutočnosť, že  program mimoriadneho zastupiteľstva bol prebratý, 

starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila mimoriadne obecné 

zastupiteľstvo. 

 

 

 

 

 

  

Starostka obce :           Helena Mesárošová, v.r. 

 

 

Overovatelia :              Mária Klištincová, v.r. 

 

                                    Viera Majková, v.r. 

 

 

 

Zapisovateľka :           Anna Kotúčková, v.r.  

 

 

 

 

V Šalgočke 11.8.2014        


