
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 28. septembra 2015 o 18.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Šalgočke 

 

 
Prítomní: poslanci OZ Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Ing. 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 overovateľov zápisnice: p. Kobora a p.Kohýl, 

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

Návrh uznesenia č. 1/3/2015: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení Tibora Kišša a Ing. Ľubomíra 

Psotu a overovateľov zápisnice Petra Koboru a Miroslava Kohýla. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 1/3/2015 bolo schválené. 

 

Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce 

4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 

6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu 

7. Rôzne 

8. Záver 

  

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

pristúpené k hlasovaniu na schválenie. 

Návrh uznesenia č.2/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.2/3/2015 bolo schválené. 

 



 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Po prečítaní uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 25.06.2015 starostka Helena 

Mesárošová oznámila, že pre obecný úrad nevyplývali žiadne úlohy. 

 Návrh uznesenia č.3/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Ing. Psota)  

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.3/3/2015 bolo schválené 

 

Po prijatí tohto uznesenia sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavila p. poslankyňa 

Viera Majková, ktorá ospravedlnila svoj oneskorený príchod pre účasť na pohrebe. 

 

Bod č. 3 – Žiadosť o zmenu územného plánu obce 

Starostka obce predniesla poslancom žiadosť p. Matúša Sobotoviča o zmenu Územného plánu 

obce z dôvodu výstavby rodinného domu na parc.č.317/4, kat.územie Šalgočka a riešenia 

novej lokality na individuálnu bytovú výstavbu. Starostka obce po prerokovaní tejto žiadosti 

so Spoločným stavebným úradom Sereď navrhla túto žiadosť rozšíriť o zmenu Územného 

plánu o uzatvorenie parc.č.317/9 výstavbou rodinných domov od parc.č.317/19 po prístupovú 

cestu – parc.č.317/3, aby sa táto lokalita riešila ako celok. Financovanie tejto zmeny 

územného plánu bude zo zdrojov žiadateľa. Žiadateľ s obcou uzatvorí zmluvu o spolupráci, 

nakoľko treba urobiť prieskum trhu na zhotoviteľa, teda na autorizovaného architekta 

a odborne spôsobilú osobu, ktorá tieto zmeny do územného plánu zapracuje. 

Návrh uznesenia č.4/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Územného plánu Obce Šalgočka v zmysle žiadosti 

p. Matúša Sobotoviča, bytom Šalgočka č.61, z dôvodu výstavby rodinného domu na parc. 

č.317/4, kat.územie Šalgočka, a riešenia novej lokality na individuálnu bytovú výstavbu 

a uzatvorenie parc.č.317/9 výstavbou rodinných domov od parc.č.317/19 po prístupovú cestu 

– parc.č.317/3. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.4/3/2015 bolo schválené 

 

Bod č.4 – Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 
Dňa 23.07.2015 bola na obecný úrad doručená žiadosť Mgr. Ľubomíry Rollovej a Mgr. 

Martina Rolla, bytom Bratislava, o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa vedľa 

ich rodinného domu na parc.č.1/1, kat.územie Šalgočka. Starostka obce informovala 

poslancov, že časť parc.č.93/1 nachádzajúca sa vedľa parc.č.1/1, o ktorú majú manželia 

Rolloví záujem je v Územnom pláne obce plánová ako verejná zeleň – otvorené priestranstvo 

s prístupovou cestou do priľahlej ulice a z dôvodu prístupu bezpečnostných zložiek pri 

mimoriadnych situáciách do susednej uličky je potrebné tento prístupový priestor nechať 

voľný.  

Návrh uznesenia č.5/3/2015 



Obecné zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti obecného pozemku parc.č.93/1, kat.územie 

Šalgočka na základe žiadosti manželov Mgr. Ľubomíry Rollovej a Mgr. Martina Rolla, bytom 

Bratislava. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.5/3/2015 bolo schválené 

 

Bod č.5 – Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 

Poslancom boli vopred doručené materiály o čerpaní rozpočtu obce za 1. polrok 2015 spolu 

s Rozpočtovým opatrením starostu Obce Šalgočka č.1/2015 zo dňa 16.09.2015. K týmto 

materiálom zo strán poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. P. Kobora sa informoval 

ohľadne stavu výberu daní od občanov za rok 2015, na čo bol starostkou oboznámený, že stav 

platieb je zatiaľ uspokojivý a poslanci ich výšku už budú môcť vidieť v čerpaní rozpočtu za 

3.Q 2015. V prípade záujmu môžu kedykoľvek prísť na obecný úrad a nahliadnuť do 

dokladov účtovníctva. 

Návrh uznesenia č.6/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 2015 

a Rozpočtové opatrenie starostu Obce Šalgočka č.1/2015. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.6/3/2015 bolo schválené 

 

Bod č.6 – Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu 

Starostka obce informovala poslancov o dotáciách, ktoré sa podarilo obci získať. Jedná sa 

o nasledovné dotácie: od Ministerstva financií SR na výmenu radiátorov v kultúrnom dome – 

výška 3000,00 €, z Programu obnovy dediny na likvidáciu starej enviromentálnej záťaže 

v časti Vinohrady – výška 5000,00 €, z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na digitalizáciu 

kamerového systému – výška 145600,00 €, a Dar od COOP Jednota Slovensko v rámci 

projektu Naj Dedinka Slovensko – výška 1000,00 €. V rámci projektu Digitalizácia 

kamerového systému bude potrebné vybaviť preklenovací úver na dobu prefinancovania 

zhotoveného diela, nakoľko splatnosť Poľnohospodárskej platobnej agentúry je do konca 

kalendárneho roka 2015. Starostka obce dala spracovať návrh preklenovacieho úveru do 

Prima Banky, kde po preskúmaní stavu majetku a účtovníctva obce bola predbežne 

vypracovaná ponuka s úrokom 1,657% ročne. K riešeniu úverových zdrojov bude zvolané 

ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh uznesenia č.7/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dotáciách, ktoré obec čerpá zo štátneho 

rozpočtu. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.7/3/2015 bolo schválené 



 

Bod č.7 – Rôzne 

V tomto bode informovala starostka obce poslancov o pripravovaných akciách a chode 

obecného úradu. 

1. V rámci tradičnej Šarkaniády, ktorá sa koná v rámci hodových slávností, sa vyzdobí 

park pri kostole, aj park pri soche Sv. Žigmunda, ktorý práve prechádza 

rekonštrukciou, a zároveň sa okrem púšťania šarkanov a zdobenia tekvíc vyhlási aj 

súťaž o najkrajšie vyzdobené priedomie s jesennou hodovou dekoráciou. 

2. V kuchyni kultúrneho domu sa pokazila veľká 450l chladnička, ktorú už nie je možné 

opraviť, je potrebné ju vyradiť z majetku obecného úradu a kúpiť novú. Cena takýchto 

chladničiek sa pohybuje od 350,00 € vyššie. P. Majková navrhla, aby sa pri kúpe 

novej chladničky odmerali vnútorné rozmery pôvodnej chladničky, ktorá sa využívala 

predovšetkým na uskladnenie zákuskov pri akciách, aby sa do novej zmestil celý 

kartón so zákuskami. 

3. Starostka informovala poslancov, že v rámci projektu digitalizácie kamerového 

systému a prác s tým súvisiacich sa sledovanie kamier z počítača obecného úradu 

presunie na novú obrazovku televízora, ktorá už je nainštalovaná v jej kancelárii. 

Z tohto dôvodu bolo potrebné presunúť aj nábytok a potrebovala by väčší kancelársky 

stôl, na ktorom by vedela pohodlne pracovať, keďže doteraz na to čiastočne využívala 

aj priľahlé skrine. 

4. Na piatok 02.10.2015 sa ohlásili pracovníci z Hasičského zboru Galanta, ktorí prídu 

uskutočniť kontrolu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti požiarnej ochrany. 

5. P. Majková upozornila na problém na detských húpačkách, že 1 doska je už prehnitá 

a pod vodorovné húpačky treba dať nejakú gumu, aby sa doraz k zemi stlmil. Kvôli 

znečisteniu priestoru požiadala pridať stojan na odpadky. Pred p.Kabátom vodári 

opravovali poruchu vodovodného potrubia a na jej mieste sa po daždi prepadla 

navezená drť. Z tohto dôvodu je potrebné vodárom nahlásiť aktuálnu situáciu, aby ju 

vyriešili. V parku na ulici za cintorínom treba dosadiť najlepšie smreky, aby sa ucelil 

vetrolam, ktorý tam bol vysadený, keďže pôvodne vysadené tuje vyschli a ostali len 

smreky. 

6. P. Kohýl upozornil na skutočnosť, že do kontajnerov na sklo občania hádžu televízne 

prijímače. Treba ľudí upozorniť, aby dodržiavali triedenie odpadu podľa pokynov 

obecného úradu. 

7. Po spoločnej obhliadke miesta havárie na miestnej komunikácii - v dôsledku 

odlomenia nadbetónovaného prístupového mostíka do ulica pred domami č.42-43 je 

potrebné, aby tento mostík sa celý urobil na novo. Treba zadať ponuku na tieto práce 

a ešte do zimy tento priechod urobiť. Nakoľko sa blíži zima a pri odhŕňaní snehu by 

mohlo nastať poškodenie majetku občanov. 

Starostka obce pripomienky poslancov uvedené v bode 5-7 zobrala na vedomie a prisľúbila 

ich nápravu v krátkom čase. 

 

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. 

 

   Miroslav Kohýl, v.r. 

 

Zapisovateľka:  Henrieta Korcová, v.r. 

 

 

 

 

 

V Šalgočke 28.09.2015 


