
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 30. marca 2015 o 18.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Šalgočke 

 

 

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

prezenčnej listiny, 

Starostka obce - Helena Mesárošová  

Kontrolórka obce Anna Kotúčková  

Zapisovateľka Henrieta Korcová 

Občania Viera Mesárošová, Štefánia Degmová  

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. Kobora a p.Majkovú, 

 za navrhovateľov uznesení: p. Kišša a p.Kohýla 

Návrh uznesenia č.1/1/2015: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení Tibora Kišša a Miroslava Kohýla 

a overovateľov zápisnice Petra Koboru a Vieru Majkovú. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.1/1/2015 bolo schválené. 

 

Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2014 

4. Správa kontrolórky obce 

5. Členstvo v miestnej akčnej skupine Poniklec - Váh 

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

7. Prerokovanie platu starostky obce 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie  

10. Záver  

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

pristúpené k hlasovaniu na schválenie. 

Návrh uznesenia č.2/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.2/1/2015 bolo schválené. 

 



Po schválení programu sa dostavil poslanec p.Psota, ktorý sa ospravedlnil za svoj neskorší 

príchod a pridal sa k rokovaniu obecného zastupiteľstva. 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Po prečítaní uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15.12.2014 starostka Helena 

Mesárošová skonštatovala, že uznesenia boli splnené, a spôsob zmeny vývozu TKO za 

účelom vyššej recyklácie občanmi a zníženia nákladov obce sa ešte rieši. K uvedenému 

plneniu neboli vznesené zo strany poslancov žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.3/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.3/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č. 3 – Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2014 

Pred prebratím tohto bodu programu vystúpila p.Degmová a požiadala o udelenie slova, aby 

sa mohli najprv prerokovať ich podnety a následne mohlo obecné zastupiteľstvo pokračovať 

vo svojom programe. Obecné zastupiteľstvo s týmto jej návrhom súhlasilo a poslanci udelili 

slovo prítomným občanom, aby predniesli svoje podnety. 

P. Viera Mesárošová požiadala, či by bolo možné v časti cintorína za kostolom, kde sa 

nachádzajú ich rodinné hroby, rozšíriť verejné osvetlenie, nakoľko je tam nedostatočné a vo 

večerných hodinách, keď ľudia prídu z práce, sa nedá dostať k hrobom. Poslanci túto žiadosť 

zvážili a bol prednesený nasledovný návrh uznesenia: 

Návrh uznesenia č.4/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia na 

cintoríne v časti za kostolom, v sektore B. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.4/1/2015 bolo schválené 

Následne predstúpila p. Štefánia Degmová, ktorá predniesla požiadavku, či by bolo možné 

doriešiť, aby šírka cesty v uličke kde býva, sa dala nejakým spôsobom rozšíriť prípadne 

upraviť, nakoľko sa k nej ani z jednej strany nevie dostať žiadne nákladné auto, ktoré jej vozí 

drevo a ďalšie potrebné veci. Zo spodnej časti prečnieva roh strechy domu Stranovských 

a z vrchnej strany je úzky nájazdový mostík. Podľa jej vedomia má k svojmu pozemku z tejto 

ulice prihradenú časť rodina Majková a Šándorová. Preto navrhla z jednej strany ulice 

preložiť alebo prekryť odtokový kanál. Taktiež predniesla sťažnosť na opakované vypúšťanie 

splaškových vôd a úžitkovej vody priamo do jarkov rodinou Maroša Šandora a Mariana 

Košťála a požiadala o riešenie tejto situácie a vyčistenie kanála obecným úradom. P. 

Degmovej bolo oznámené, že s rodinou p. Šandora sa vzniknutá situácia už rieši a dostala 

lehotu do konca júna si dať urobiť väčšiu žumpu a prestať vypúšťať čokoľvek do jarkov. V 

opakovaných prípadoch sa situácia bude riešiť cez úrad životného prostredia a uloží sa im 

pokuta. Čo sa týka šírky uličky, obec si nie je vedomá toho, že voľaktorý z jej obyvateľov by 

mal ohradený pozemok mimo svojho vlastníctva a zasahoval by tak do verejného priestoru, 

no môže to preveriť. Prekrytie alebo preloženie odtokového kanála je nevhodné, nakoľko tieto 

kanály slúžia na odvádzanie dažďovej vody z vinohradov v hornej časti obce. V prípade 

nepravidelnej údržby pri ich prekrytí alebo preložení by sa zaniesli blatom a nánosmi, čo by 



mohlo spôsobiť zatopenie rodinných domov práve v tejto časti obce. Tento spôsob 

odvádzania dažďovej vody vzhľadom na terén obce spoľahlivo slúži už viac ako 50 rokov. 

Návrh uznesenia č.5/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dohliadnuť na dodržanie stanovenej lehoty 

pre rodinu Šandorovú, ako aj na to, či ešte prebieha vypúšťanie odpadových vôd do jarkov. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.5/1/2015 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.6/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu preveriť v listoch vlastníctva a pozemkových 

a katastrálnych mapách vlastnícke vzťahy a skutočné užívateľské pomery obyvateľov uličky, 

na ktorej býva aj p.Degmová. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.6/1/2015 bolo schválené 

Po prerokovaní podnetov občanov sa títo poďakovali a opustili rokovanie obecného 

zastupiteľstva, ktoré pokračovalo v pôvodnom programe rokovania – správe o čerpaní 

rozpočtu za rok 2014. Poslancom boli podrobné materiály vopred doručené. K čerpaniu 

rozpočtu nemal nikto z nich žiadne pripomienky. Ešte pred začiatkom rokovania obecného 

zastupiteľstva im bol rozdaný doplňujúci materiál – rozbor čerpania výdavkov, ktorý 

predstavuje sumarizáciu za jednotlivé zložky funkčnej klasifikácie. 

Návrh uznesenia č.7/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2014. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.7/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č.4 – Správa kontrolórky obce 
Kontrolórky obce p.Kotúčková predniesla poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Obce Šalgočka za rok 2014, na základe ktorej v sledovanom období neboli 

zistené žiadne nedostatky a kontrolórka obce odporúča spraviť audit účtovníctva za rok 2014. 

K tejto správe zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.8/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Obce Šalgočka za rok 2014 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.8/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č.5 – Členstvo v miestnej akčnej skupine Poniklec - Váh 



Starostka obce predniesla zámer obce stať sa členom občianskeho združenia Poniklec – Váh 

spolu s obcami Bojničky, Dvorníky, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, 

horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Kľačany, Merašice, Pastuchov, 

Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky a Vinohrady nad Váhom. Cieľom združenia je 

zabezpečenie rozvoja daného regiónu a vzájomného prepojenia obcí, ako aj cezhraničnej 

spolupráce a súvisí s možnosťou čerpania prostriedkov z EÚ v novom programovacom 

období. Poslanci sa ešte informovali, aké členské a poplatky súvisia s daným členstvom. Po 

vysvetlení zo strany starostky obce, že členstvo je bez poplatku, neboli vznesené ďalšie 

pripomienky. 

Návrh uznesenia č.9/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo Obce Šalgočka v občianskom združení Poniklec – 

Váh. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.9/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č.6 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p.Libora Bučeka o odkúpenie obecného pozemku, 

parc.č.77/43, vo výmere 420 m
2
, ktorú užíva ako súčasť svojho pozemku 10 rokov. Po 

preverení polohy pozemku podľa katastrálnej mapy a zvážení skutočnosti, že p. Buček daný 

pozemok dlhodobo užíva, a pred ním ho užívali jeho rodičia, poslanci predniesli návrh na 

odpredaj parc.č.77/43 ako prípadu osobitného zreteľa v sume 5,00 € za 1 m
2
. Na pozemok sa 

zároveň nedá dostať z inej prístupovej cesty ako z pozemku p. Bučeka. 

Návrh uznesenia č.10/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja obecného pozemku, parc.č.77/43, kat.územie 

Šalgočka, vo výmere 420 m
2
, p. Liborovi Bučekovi, ako predaj osobitného zreteľa v sume 

5,00 € za 1 m
2
. Zároveň ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja 

osobitného zreteľa na obecnej tabuli a internetovej stránke. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.10/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č.7 – Prerokovanie platu starostky obce 

Na základe §4 ods.4 zák.č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne 

prerokuje vychádzajúc z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci 

kalendárny rok. Podľa údajov štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca 

hospodárstva SR za rok 2014 bola 858,00 €. Výpočet nového platu: 

858,00€ x koeficient 1,49 x úväzok 3/4 = 958,82 € =+10%= 958,82 +95,88 = 1054,70 po 

zaokrúhlení 1055,00 € 

Zároveň sa podľa príslušných ustanovení zák.č.369/1990 upravuje aj plat kontrolóra obce 

v závislosti od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR za predošlý rok. Výpočet 

mzdy kontrolórky obce za rok 2015 bude nasledovný: 

858,00€ x koeficient 1,15 x úväzok 10% = 98,67 € = po zaokrúhlení 99,00 € 

Návrh uznesenia č.11/1/2015 



Obecné zastupiteľstvo s účinnosťou od 1.1.2015 podľa § 5 ods.2 zák.č.253/2004 Z. z. 

schvaľuje plat starostky obce v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10%, t.j. 

na konečnú sumu 1055,00 € mesačne a nárok na stravné lístky za každý odpracovaný deň 

v hodnote 3,20 €. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.11/1/2015 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.12/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo v súlade so zák. č.369/1990 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2015 schvaľuje 

plat kontrolórky obce v sume 99,00 € mesačne. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.12/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č.8 - Rôzne 

1. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva so svojím majetkovým 

priznaním. Túto povinnosť starostom obce ukladá zák.č.552/2003 Zz o výkone práce vo 

verejnom záujme v znp. Poslanci podané informácie vzali na vedomie. 

Návrh uznesenia č.13/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie starostky obce. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti   0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.13/1/2015 bolo schválené 

 

2. Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o spolupráci, 

ktorými Obec Bojničky žiada o príspevok pre deti zo Šalgočky, ktoré navštevujú CVČ v ZŠ 

s MŠ Bojničky v sume 130,00 € na rok 2015. Podľa prílohy sa jedná o 2 deti. Poslanci sa 

k tejto požiadavke vyjadrili zamietavo. 

Návrh uznesenia č.14/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo zamieta požiadavku Obce Bojničky o financovanie záujmového 

vzdelávania detí s trvalým pobytom v Šalgočke počas ich voľného času v Obci Bojničky. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.14/1/2015 bolo schválené 

 

3. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva so zistenými možnosťami 

úpravy zberu a vývozu odpadových nádob od občanov. Podľa doteraz platnej zmluvy so 

spoločnosťou KOMPLEX obec platí za vývoz 1 smetnej nádoby od každej rodiny, s tým, že 

v prípade potreby rodina môže vyložiť 1 vrece, čo však už nie je zazmluvnené, tento odpad sa 

už pripláca. Podľa materiálov prebratých na predchádzajúcich zastupiteľstvách sa vyváža 



veľké množstvo odpadu, časť občanov nie je ochotná separovať a časť občanov si neplatí 

svoje poplatky načas i keď sa im vývoz uskutoční. Starostka obce vychádzajúc zo spomenutej 

zmluvy predložila návrh, podľa ktorého každá rodina s počtom členov 1-4 bude mať nárok na 

vývoz 1 smetnej nádoby, rodina s počtom členov 5 a viac bude mať nárok na vývoz 2 

smetných nádob, v intervale každé 2 týždne podľa rozpisu TKO na daný rok. V prípade 

záujmu občanov o vývoz ďalšej smetnej nádoby nad daný limit si zaplatia poplatok za vývoz 

smetnej nádoby v sume 64,00 € ročne, ktorý sa bude platiť obecnému úradu pred jej prvým 

vývozom v kalendárnom roku. Tento miestny poplatok navrhuje zaviesť od 1.5.2015, čím by 

občania na rok 2015 za 2. a ďalšiu smetnú nádobu nad limit platili alikvótnu časť 42,67 €. 

Miestny poplatok za vývoz smetnej nádoby nad limit a poplatok za TKO by boli nezávisle od 

seba. Zároveň by boli smetné nádoby označené nálepkami. Zazmluvnená smetná nádoba bude 

farebne odlíšená od smetnej nádoby nad limit – dobrovoľne platenej, pričom pracovníci 

spoločnosti KOMPLEX by od 01.05.2015 zbierali a vyvážali iba odpad zo smetných nádob 

označených nálepkami, vrecia s vyloženým odpadom už nie. Zber plastov, papiera a 

elektroodpadu tým nebude dotknutý. Po prerokovaní tohto návrhu bolo pristúpené 

k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia č.15/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie miestneho poplatku za vývoz smetnej nádoby 

nad limit v sume 64,-- € na kalendárny rok s účinnosťou od 01.05.2015, v alikvótnej časti pre 

rok 2015 vo výške 42,67 €. Zároveň schvaľuje zavedenie farebného rozlíšenia nádob pre 

TKO a poveruje obecný úrad zabezpečením potrebných nálepiek a označením smetných 

nádob. Taktiež poveruje obecný úrad, aby v dostatočnom predstihu pred platnosťou poplatku 

zabezpečil informovanosť občanov všetkými dostupnými prostriedkami o pripravovanej 

zmene. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.15/1/2015 bolo schválené 

 

4. Následne predstúpila p.Majková, ktorá predniesla sťažnosť na časť verejného priestranstva 

oproti predajni COOP Jednota, kde je rozhádzané popri hlavnej ceste veľké množstvo 

sklenených flaštičiek a ploskačiek. Starostka obce jej podala informáciu, že má o tom 

vedomie a podala nasledovné vysvetlenie. 3 občania obce si pravidelne chodia do predajne 

kupovať alkohol v malom množstve a po jeho užití cestou domov prázdne fľaše prehodia do 

záhrady p.Supekovi, ktorý sem chodí ako chalupár. Tieto fľaše zamestnanci obce pravidelne 

zbierajú aj z ďalších priestorov. Cez víkend p.Supek bol na svojom pozemku a keďže tie fľaše 

neboli jeho, vyhodil ich za svoj plot, aby si ich majitelia „našli“ a aby aj ostatní občania 

videli, ako dotyční po sebe upratujú, o čom informoval aj starostku obce. Tá tieto fľaštičky 

zámerne 1 deň nechala všetkým na očiach a v utorok sa má dané priestranstvo vyčistiť, i keď 

priamo pred obchodom a o 100 m ďalej sú 2 kontajnery na sklo. 

 

5. Starostka obce informovala poslancov o pokračujúcej komunikácii s p.Gálikovou ohľadne 

jej pozemkov pri ihrisku. Po vzájomnej diskusii poslanci navrhli pozvať p.Gálikovú na 

osobné stretnutie spolu s právnym poradcom za účelom nájdenia spoločného riešenia. 

 Návrh uznesenie č.16/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad čo najskôr vyriešiť termín na spoločné 

rokovanie obecného zastupiteľstva s p. Gálikovou a právnym poradcom. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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



Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.16/1/2015 bolo schválené 

 

6. Starostka obce informovala poslancov o predloženej žiadosti TJ Poľnohospodár Šalgočka 

o dotáciu na rok 2015 vo výške 2000,00 €. K tejto žiadosti neboli vznesené žiadne 

pripomienky. 

Návrh uznesenia č.17/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť TJ Poľnohospodár Šalgočka o dotáciu na rok 2015 

vo výške 2000,00 €. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.17/1/2015 bolo schválené 

 

Bod č.9 – Návrh na uznesenie 

Jednotlivé uznesenia boli navrhnuté a schválené v predchádzajúcich bodoch. 

 

Bod č. 10 – 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. 

 

   Viera Majková, v.r. 

 

Zapisovateľka:  Henrieta Korcová, v.r. 

 

 

 

 

 

V Šalgočke 30.03.2015 


