Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
konaného dňa 15. decembra 2014 o 18,30 hod.
v Kultúrnom dome v Šalgočke

Prítomní : poslanci OZ Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková
Ľubomír Psota, 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. Peter Kobora, p. Ing. Ľubomír Psota
za overovateľov zápisnice: p. Viera Majková, p. Tibor Kišš
Návrh uznesenia č. 1/4/2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p.Petra Koboru a Ing. Ľubomíra
Psotu a overovateľov zápisnice p. Vieru Majkovú a Tibora Kišša.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 1/6/2014 bolo schválené.
Starostka obce p. Helena Mesárošová prítomných poslancov oboznámila s programom
riadneho zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
5. Návrh rozpočtu na rok 2015
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Návrh uznesenia č. 2/6/2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 2/6/2014 bolo schválené
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Bod č. 2 – Kontrola uznesení
Starostka obce prečítala poslancom zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014, z ktorého nevyplývali žiadne povinnosti.
Návrh uznesenia č. 3/6/2014:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
OZ berie na vedomie plnenie uznesení zo 04.12.2014.
Bod č. 3 – Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
Starostka obce predniesla poslancom dôvodovú správu k VZNO o miestnych daniach
a miestnom poplatku za TKO, ktoré je potrebné upraviť v zmysle zákona č.268/2014 Zz
a 333/2014 Zz, ktorými sa upravuje zákon č.582/2004 Zz o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V časti o miestnych daniach poslanci k VZNO nemali žiadne pripomienky, nakoľko sa len
upravili skupiny nehnuteľností podľa úpravy zákona - garáže.
V časti o miestnom poplatku za TKO bol vypracovaný prehľad za posledných 5 rokov
o celkových výdavkov obce na komunálny odpad a príjmoch obce za miestne poplatky za
tuhý komunálny odpad, ktorý poslanci vopred obdržali. Cena vývozu na osobu a rok sa
pohybuje v skutočnosti 20 € na osobu. V obci je momentálne stanovená cena 15 € na osobu
a rok. Poslanci Peter Kobora a Viera Majková so zvýšením poplatku na 20 € nesúhlasili.
Navrhli zvýšenie poplatku o 1 € na osobu.
Za účelom zníženia vynakladaných výdavkov p. Kobora predniesol návrh na zavedenie
množstvového zberu – teda podľa váhy odpadu, ktorý by vystriedal terajší spôsob vývozu –
poplatok na osobu a rok. K tomu by však bolo potrebné, aby pri vývoze smetných nádob 1
pracovník obecného úradu pravidelne chodil spolu so zamestnancami spoločnosti KOMPLEX
a evidoval, z ktorého domu sa koľko smetných nádob vyviezlo a aby sa vývoz uskutočnil za
žetóny, ktoré si občania zakúpia vopred na OcÚ. Bolo by to spravodlivejšie na platenie za
odpad.
Pani starostka pripomenula, že takýto zber je treba dôsledne pripraviť podľa produkcie
odpadu a toto by bolo možné pripraviť k roku 2016. Pri tomto terajšom zbere - máme
upratanú obec a netvoria sa nové čierne skládky, na toto treba pamätať. Za týmto novým
spôsobom zberu bude potrebné zaviesť aj ďalšiu evidenciu.
Poslanec Kišš navrhol možnosť, či by nebolo možné zakúpiť elektronickú čítačku pre
zamestnancov spoločnosti KOMPLEX, ktorí by hneď pri vývoze načítavali, z ktorej
domácnosti koľko smetných nádob vyviezli a tie údaje by sa následne previedli cez
spoločnosť KOMPLEX na obecný úrad.
Poslanec Kohýl zároveň predniesol návrh na dôslednejšie vymáhanie pohľadávok od
daňovníkov, ktorí nie sú ochotní zaplatiť poplatky a dane ani do konca roka napriek uplynutiu
lehoty splatnosti a upozorneniam formou rozhlasových relácií, a to spôsobom zverejnenia
zoznamu dlžníkov. Poslanci sa zhodli na spôsobe, že po uplynutí kalendárneho roka sa dlžníci
vždy upozornia, že kto nemá zaplatené svoje záväzky, menný zoznam bude zverejnený na
obecnej tabuli a obecnej webovej stránke v súlade s ustanovením ods.2 § 52 zák.č.563/2009
Zz o správe daní. Starostka obce predniesla návrh na úpravu poplatku na 16,00 €, s tým, že sa
bude intenzívne pripravovať spravodlivejší množstvový zber, ktorý by mal odmeniť
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poctivých občanov, ktorí triedia odpad a nebudú doplácať na neporiadnikov. Poslanci s týmto
návrhom súhlasili.
Návrh uznesenia č. 4/6/2014:
OZ ukladá obecnému úradu vypracovať v priebehu roka 2015 všetky činnosti potrebné
k prechodu na množstvový zber TKO od 01.01.2016.
OZ schvaľuje zavedenie zverejňovania zoznamu dlžníkov podľa §52 ods.2 zák.č.563/2009 Zz
o správe daní. Rozhodujúcim dátumom, po ktorom sa upozornia občania na zverejnenie
zoznamu, bude 31.12. kalendárneho roka, a následne do 15 dní sa zoznam zverejní na obecnej
tabuli a webovej stránke obce.
OZ schvaľuje od 01.01.2015 sadzbu poplatku za TKO vo výške 0,0438 € za osobu
a kalendárny deň, t.j. 16,00 € na rok.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
OZ schválilo uznesenie č. 4/6/2014.
Bod č. 4 – VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
V súlade s evidenciou CO v obci bolo vypracované VZNO pre núdzové zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou, ktoré upravuje zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v čase
krízových situácií. K tomuto návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky.
Zároveň bol prednesený návrh o úprave VZNO o miestnych poplatkoch, v ktorom doteraz
nebol upravený poplatok za zapožičané riady – ten sa navrhol 0,05 €/ks, pričom pri
znehodnotení riadu bude platiť poplatok, ktorý už je schválený.
Taktiež sa predniesol návrh o úprave poplatku za DIN nádobu z dôvodu, že prakticky už
všetky domácnosti majú k dispozícii nové smetné nádoby a obyvatelia z dôvodu, že nemajú
chuť separovať odpad, si chodia na obecný úrad kupovať ďalšie nádoby, ktoré im obec
predáva za zľavnenú cenu. Návrh novej ceny je 22,00 € - je to kúpna cena, za ktorú sa
obstarávajú DIN nádoby od spoločnosti KOMPLEX – odpadová spoločnosť Pusté Sady.
K týmto návrhom poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia č. 5/6/2014:
OZ schvaľuje s účinnosťou od 01.01.2015 VZNO pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou.
OZ schvaľuje úpravu VZNO o miestnych poplatkoch s tým, že s účinnosťou od 01.01.2015
zavádza poplatok za zapožičané riady vo výške 0,05 €/ks a upravuje poplatok za DIN nádobu
na sumu 22,00 €/ks.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
OZ schválilo uznesenie č. 5/6/2014.
Bod č. 4 – Návrh rozpočtu na rok 2015
V ďalšom bode programu bolo pristúpené k návrhu rozpočtu na rok 2015. Tento materiál bol
poslancom vopred doručený. S poslancami boli podrobne prejdené jednotlivé položky, keďže
mali záujem vedieť, čo sa účtuje na jednotlivé položky, a hľadali možnosti, ako ušetriť na
výdavkoch. Pri položke 0911.641006.41, kde sa rátalo s podporou Materskej školy
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Zemianske Sady sa zhodli na tom, že na rok 2015 sa nebude rátať s jej finančnou podporou,
nakoľko Obec Zemianske Sady už dlhšiu dobu nie je ochotná rozšíriť materskú školu a aj
napriek doterajšej všestrannej podpore zo strany Obce Šalgočka práve deti z Obce Šalgočka
nemajú možnosť navštevovať materskú školu a ich rodičia musia hľadať náhradné riešenia.
Vyčlenená finančná čiastka vo výške 300,-- € sa presunula na položku 01116.637005.41, kde
bude potrebné počítať s výdavkami na zabezpečenie pracovno-zdravotnej služby. K ostatným
položkám neboli vznesené žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia č. 6/6/2014:
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015 s tým, že navrhovaný výdavok vo výške 300,-- € na
položke 0911.641006.41 sa presunie na položku 01116.637005.41.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
OZ schválilo uznesenie č. 6/6/2014.
Bod. č. 6 – Rôzne
Dňa 04.12.2014 Ministerstvo vnútra SR na základe zmluvy č.26/TT/2014 o poskytnutí
dotácie zo ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytlo obci
finančnú čiastku vo výške 8.000,00 € na kapitálové výdavky – vybudovanie kamerového
systému. Dňa 06.10.2014 obec rozposlala výzvy na predloženie cenovej ponuky k zákazke
s nízkou hodnotou na základe zákona o verejnom obstarávaní. Svoje ponuky predložili
spoločnosti JANUSTEAM s.r.o. so sídlom Jánovce, Ing. Nikolas Duba so sídlom Matúškovo
a MAXNETWORK s.r.o. so sídlom Veľké Úľany. Starostka obce pred poslancami otvorila
obálky s ponukami uchádzačov a poslanci na základe stanovených kritérií – počet
ponúknutých kamier a najnižšia cena - vybrali spoločnosť MAXNETWORK s.r.o. so sídlom
Veľké Úľany.
Návrh uznesenia č. 7/6/2014:
OZ schvaľuje výber uchádzača spoločnosť MAXNETWORK s.r.o. so sídlom Veľké Úľany vo
výberovom konaní na rozšírenie kamerového systému v obci.
Hlasovanie :
- prítomní
5
- za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Psota)
- proti
0
- zdržal sa hlasovania 0
OZ schválilo uznesenie č. 7/6/2014.
Ako ďalšie starostka obce predniesla poslancom z dôvodu ukončenia svojho funkčného
obdobia prerokovanie 21 dní svojej nevyčerpanej dovolenky. Na otázky poslancov aký bol
dôvod jej nečerpania a výšky počtu dní uviedla, že na obecnom úrade je zamestnaná 1 zamestnankyňa a ona a momentálne je zvýšený počet ľudí na aktivačnej činnosti a prebieha
nový projekt práce so sociálne odkázanými ľuďmi, čo vyžaduje stálu prítomnosť. Ak počas
svojej pracovnej doby chcela dosiahnuť tie ciele, ktoré si vytýčila, tak nebolo možné
dovolenku čerpať, a často vyžadovali aj prácu nad rámec pracovného času, aj vrátenie sa
z nahlásenej dovolenky. Najmä rok 2014 bol časovo a pracovne veľmi náročný. Je si však
vedomá toho, že 21 dní je na preplatenie veľa a dobrovoľne sa vzdáva nároku na preplatenie
nevyčerpanej dovolenky, proti čomu poslanci nevzniesli žiadne námietky.
Návrh uznesenia č. 8/6/2014:
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OZ berie na vedomie vzdanie sa nároku starostky obce na preplatenie 21 dní nevyčerpanej
dovolenky za rok 2014.
OZ schválilo uznesenie č.8/6/2014.
Bod. č. 5 – Diskusia a Záver
V diskusii starostka obce oboznámila poslancov s pripravovanými akciami na rok 2015.
V roku 2015 bude organizátorom Družobného dňa Obec Šalgočka a je potrebné sa dobre
pripraviť, ako atraktívne prichystať celý program, aby sa ľuďom páčil a mal dobrý ohlas
a zároveň ho obec vedela vyfinancovať. Poslanec Kobora a poslankyňa Majková predniesli
svoje návrhy, ako ušetriť na výdavkov obce pri koncoročnom posedení a na Posedení
s dôchodcami. Starostka obce povedala, že v ďalšom roku sa môžu určité zmeny spraviť, ale
pri akciách pre ľudí je potrebné, aby akcie boli pre ľudí príťažlivé, aby sa ľudia zabavili a to
sa nedá, ak bude každý rok ten istý program.
Vzhľadom na skutočnosť, že program riadneho zastupiteľstva bol prebratý a ďalšie návrhy
ani pripomienky neboli vznesené, starostka obce poďakovala poslancom za účasť na
zasadnutí a ukončila riadne obecné zastupiteľstvo.

Starostka obce :

Helena Mesárošová, v.r.

Overovatelia :

Viera Majková, v.r.
Tibor Kišš, v.r.

Zapisovateľka :

Henrieta Korcová, v.r.

V Šalgočke 15.12.2014
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