
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 25. júna 2015 o 18.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Šalgočke 

 

 
Prítomní: poslanci OZ Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková, Ing. 

Ľubomír Psota 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. Kobora a p.Kišš, 

 za navrhovateľov uznesení: p. Majková a p. Ing. Psota 

Návrh uznesenia č. 1/2/2015: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení Vieru Majkovú a Ing. Ľubomíra 

Psotu a overovateľov zápisnice Petra Koboru a Tibora Kišša. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 1/2/2015 bolo schválené. 

 

Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Správa kontrolórky obce, záverečný účet obce za rok 2014, auditorská správa k účtovnej   

závierke za rok 2014 

4. Návrh urbanistickej štúdie na IBV za cintorínom – lokalita Čalád 

5. Rôzne 

6. Záver 

  

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

pristúpené k hlasovaniu na schválenie. 

Návrh uznesenia č.2/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.2/2/2015 bolo schválené. 

 

 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  



Po prečítaní uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 30. 03. 2015 starostka Helena 

Mesárošová informovala, že podľa požiadavky p. Viery Mesárošovej na osvetlenie cintorína 

sa toto vyrieši v rámci projektu „Digitalizácia kamerového systému“ nakoľko sú tu miestnené 

kamery, ktoré tiež treba osvetliť. Požiadavky p. Degmovej je vyriešená, kanál je vyčistený, 

našiel sa odtok splaškových vôd  v susedstve jej domu, ktorý niekedy vlastnila vyvedený pod 

mostík. Vypúšťanie splaškovej vody po kanály rodina Šandorových odstránila.   

K problému vysporiadania ihriska predložila p. starostka návrh oficiálnej ponuky/viď príloha 

zápisnice/ pre p. Gálikovú, s ktorou poslanci OZ súhlasili a uložili obecnému úradu ju čo 

najskôr zaslať p. Gálikovej. 

 Návrh uznesenia č.3/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.3/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č. 3 - Správa kontrolórky obce, záverečný účet obce za rok 2014, auditorská správa 

k účtovnej   závierke za rok 2014 

Kontrolórka obce p. Anna Kotúčková podala správu o záverečnom účte obce za rok 2014, 

ktorý poslanci OZ mali doručený vopred na jeho oboznámenie sa. Predniesla správu 

k účtovnej závierke za rok 2014 nezávislého audítora Ing. Jarmily Juricovej – Licencia SKAU 

613 zo dňa 07. 05. 2015. /viď príloha zápisnice/ 

Návrh uznesenia č.4/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.4/2/2015 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.5/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že hospodárenie obce za rok 2014 netvorí rezervný 

fond 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.5/2/2015 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.6/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2014 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.6/2/2015 bolo schválené 



Návrh uznesenia č.7/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2014. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.7/2/2015 bolo schválené 

 

Bod č.4 – Návrh urbanistickej štúdie na IBV za cintorínom – lokalita Čalád 
Investor JLM GROUP s.r.o. Šalgočka predložil návrh urbanistickej štúdie individuálnej 

bytovej výstavby na parcelnom čísle 522/1 za kostolom v lokalite Čalád a to  2. etapu od 

Zemianskych Sadov a 3. etapu v časti za kostolom. Po prerokovaní a skontrolovaní náležitostí  

OZ pristúpilo k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia č.8/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh urbanistickej štúdie IBV parcelné číslo 522/1 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková,)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  1 ( p. Ing. Psota) 

Uznesenie č.8/2/2015 bolo schválené 

 

Bod č.5 – Rôzne 

Zriadovateľ ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch - Obec Zemianske Sady  podala žiadosť 

o finančný príspevok  vo výške 2000 € na nákup čistiach prostriedkov a kancelárkych potrieb. 

V rozpočte obce na rok 2015 sa pre ZŠ počítalo s príspevkom 1000 €. 

Návrh uznesenia č.9/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prísevok pre ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch vo výške 

1000 € slovom: jeden tisíc eur 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.9/2/2015 bolo schválené 

 

Starostka obce predniesla požiadavku ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch  o delegovanie nového 

člena do školskej rady od septembra 2015, nakoľko zástupca za obec Šalgočka už nemá dieťa 

v tejto škole. Navrhnutý  do školskej rady bol, Ing. Ľubomír Psota a Tibor Kišš nakoľko majú 

deti, ktoré sú prijaté do MŠ a je predpoklad, že budú navštevovať aj ŽŠ v Zemianskych 

sadoch.  Ing. Ľubomír Psota sa vzdal nominácie. Za člena do školskej rady bol nominovaný p. 

Tibor Kišš.  

Návrh uznesenia č.10/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena do školskej rady za obec Šalgočka od septembra 

2015 p. Tibora Kišša 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)  

Proti    0  



Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 10/2/2015 bolo schválené 

Pani starostka informovala poslancov s prípravou a organizačným zabezpečením 8. ročníka 

Družobného dňa obcí Zemianske Sady – Šalgočka - Pusté Sady. Vysvetlila súťažné diciplíny 

pre ženy a mužov a spoločnú disciplínu pre dvojice. Hodnotenie súťaží bude mať na starosti 

p. Viera Majková s Mgr. Miladou Koborovou. Futbal zabezpečuje Peter Kobora a Miroslav 

Kohýl. Guláš varí Tibor Kohýl so svojimi spolupracovníkmi Ružena Mikulová, Jana 

Danišová, Anna Donáthová. Guláš budú vydávať: Miroslava Hornáková, Aneta Zacharová. 

Na prípravu DD v sobotu sa poslanci OZ dohodli na 10.00 hod, aby sa postavili stany 

a rozložili lavice. Kultúrny program starostka zabezpečila- brušné tanečnice z Piešťan 

a Nového Mesta, Mrchane – estrádny súbor z Domu matice slovenskej zo Šurian, Viktóriu 

Stachovú zo Šoporne študentku umeleckej školy v Nitre, hudobnú skupinu Stop. Občerstvenie 

zabezpečuje p. Hubinák z Paty. 

Ďalej p. starostka informovala poslancov o výberovom konaní na odvoz starej 

enviromentálnej záťaže na ktorú obec dostala  finančnú podporu z Programu obnovy dediny 

vo výške 5000 €. Boli preložené tri cenové ponuky, z ktorých bola vybraná firma Vincenta 

Majku, nakoľko ako jediná firma z týchto ponúk má oprávnenie na nakladanie s odpadmi 

a predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku pre obec. 

Poslanci tiež boli oboznámení o projekte digitalizácie kamerového systému, kde sa 

spracováva žiadosť a o podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia na odstránenie 

nelegálnych skládok odpadov. 

Prerokoval sa aj návrh starostky na úpravu parku sv. Žigmunda, nakoľko už jestvujúce 

plazivé tuje dosiahli výšku úrovne, že zákruta je neprehľadná a často sa tu stávajú dopravné 

kolízie áut, bicyklistov a chodcov. Tiež obec dostala podporné stanovisko od odboru dopravy, 

že táto zákruta na miestnej komunikácii je neprehľadná a nebezpečná. Zelený porast je  preto 

potrebné  vybrať, parčík upraviť chodníkom na prechod a osadiť lavičku.  

Návrh uznesenia č.11/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode rôzne 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

Za    5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 11/2/2015 bolo schválené 

 

Bod č.6 – 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:  Peter Kobora, v.r. 

 

   Tibor Kišš, v.r. 

 

Zapisovateľka:  Anna Kotúčková, v.r. 

 

 

V Šalgočke 25. 06. 2015 


