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Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 12. novembra 2014 o 17,30 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 prítomných, za zapisovateľku určila Henrietu 

Korcovú. 

Navrhla za navrhovateľov zápisnice: p. Máriu Klištincovú a p. Petra Koboru 

   za overovateľov zápisnice: p. Miroslava Kohýla a p. Gabrielu Matušniakovú 

 Návrh uznesenia  č. 1/4/2014: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Máriu Klištincovú a p. Petra 

Koboru a overovateľov zápisnice p. Miroslava Kohýla a p. Gabrielu Matušniakovú 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

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

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie č. 1/4/2014 bolo schválené. 

 

Starostka obce p. Helena Mesárošová prítomných poslancov oboznámila s programom 

mimoriadneho zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010-2014 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

Návrh uznesenia č. 2/4/2014: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

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

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie č. 2/4/2014 bolo schválené 
 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení 

Uznesenia zo zasadnutia OZ z 11.08.2014 boli v plnom rozsahu splnené.  
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Návrh uznesenia č. 3/4/2014: 

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 11.08.2014. 

 

Bod č. 3 – Správa o činnosti obce 

Starostka obce predniesla Správu o činnosti obce, v ktorej oboznámila prítomných 

s činnosťou obce a jej napredovaním za volebné obdobie 2010-2014. K prednesenej správe 

neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany poslancov. 

Návrh uznesenia č. 4/4/2014:  

OZ berie na vedomie správu o činnosti obce za volebné obdobie 2010-2014 prednesenú 

starostkou obce. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

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

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

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

 

Bod č. 4 – Rôzne 

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.283/2002 Zz o cestovných 

náhradách boli s účinnosťou od 1.novembra 2014 pozmenené sumy stravného pre jednotlivé 

časové pásma ako aj minimálnej sumy, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na 

stravné v súlade so Zákonníkom práce. Nakoľko starostke obce bol schválený nárok na 

stravný lístok podľa doteraz platných predpisov, bol prednesený návrh, na základe ktorého 

bude od 01.11.2014 starostke obce za každý odpracovaný deň prináležať stravný lístok 

v hodnote 3,20 €. Voči tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č. 5/4/2014: 

OZ schvaľuje starostke obce s platnosťou od 01.11.2014 za každý odpracovaný deň nárok na 

stravný lístok v hodnote 3,20 €. 

Hlasovanie :  

- prítomní                    5 

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

- proti                          0 

- zdržal sa hlasovania  0 

OZ schválilo uznesenie č. 5/4/2014. 

 

Bod. č. 5 – Diskusia a Záver 

Vzhľadom na skutočnosť, že  program riadneho zastupiteľstva bol prebratý a ďalšie návrhy 

ani pripomienky neboli vznesené, starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 

zasadnutí, vyvinutú činnosť v uplynulom období a ukončila riadne obecné zastupiteľstvo. 
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Starostka obce :           Helena Mesárošová, v.r.  

 

 

Overovatelia :              Miroslav Kohýl, v.r. 

 

                                    Gabriela Matušniaková, v.r. 

 

 

 

Zapisovateľka :           Henrieta Korcová, v.r. 

 

 

 

 

 

V Šalgočke 12.11.2014        


