
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 12. októbra 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 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. Kohýl a p. Majková 

Návrh uznesenia č. 1/4/2015: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kohýl a p. Majková  

a overovateľov zápisnice p. Kobora a p.Kišš. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 1/4/2015 bolo schválené. 

 

Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Riešenie prefinancovania účelovej dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry – 

Digitalizácia kamerového systému 

4. Rôzne 

5. Záver 

  

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

pristúpené k hlasovaniu na schválenie. 

Návrh uznesenia č.2/4/2015 

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.2/4/2015 bolo schválené. 

 

 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  



Mesárošová oznámila, že pre obecný Po prečítaní uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva z 28.09.2015 starostka Helena úrad nevyplývali žiadne úlohy. 

 Návrh uznesenia č.3/4/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.3/4/2015 bolo schválené 

 

Bod č. 3 – Riešenie prefinancovania účelovej dotácie z Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry – Digitalizácia kamerového systému preklenovacím úverom 
Pani starostka obce oboznámila prítomných poslancov z návrhom čerpania úveru podľa 

predchádzajúcich rokovaní  a dôvernej úverovej ponuky, ktorá je určená  výlučne obci Šalgočka z  

Prima banky Slovensko a. s. a rokovaním s dodávateľskou firmou Maxnetwork  s. r. o. Pusté Úľany, 

ponuky tvoria prílohu zápisnice.  Na základe predloženého návrhu  prijalo OZ nasledovné uznesenie: 

Návrh uznesenia č.4/4/2015 

OZ schvaľuje  

- predfinancovanie a spolufinancovanie projektu z názvom „Zvýšenie bezpečnosti 

a prevencie proti vandalizmu v obci Šalgočka - vybudovanie digitálneho kamerového 

systému v obci Šalgočka v rámci výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry 

2015/PRV/37 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu, financovaného 

z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo 

štátneho rozpočtu z úveru vo výške  145 440 EUR. 

- Úver vo výške 24 240 €UR poskytnutého z Prima banky Slovensko, a.s. zabezpečením 

tejto výšky úveru vlastnou blankozmenkou. 

- Úver vo výške 121 200 EUR od dodávateľskej firmy Maxnetwork s.r.o. so sídlom 

Veľké Úľany ul. Kpt. Jána Nálepku 866/18  

OZ poveruje 

- starostku obce Helenu Mesárošovú s vybavením úverov na predfinancovanie 

a spolufinancovanie projektu z názvom „Vybudovanie digitálneho kamerového 

systému v obci Šalgočka v rámci výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry 

2015/PRV/37 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu v obci Šalgočka - 

vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci. 

Hlasovanie:  

Prítomní   4 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.4/4/2015 bolo schválené 

 

Bod č.4 – Rôzne 

V tomto bode informovala starostka obce poslancov o pripravovaných žiadostiach  o dotácie . 

Už bola podaná žiadosť na zateplenie verejnej budovy L1 na Enviromentálny fond, tak ako 

vlani. Pripravujeme žiadosť na Program obnovy dediny – realizáciu spoločenskej záhrady za 

budovou  obecného úradu, kde by sa vybudovalo pódium, tanečný parket, lavičky a zeleň. 



Pán Kohýl navrhol aj riešiť oplotenie cintorína z východnej strany od nových domov. Pani 

Majková zdôraznila riešenie parkovej plochy za cintorínom a utvorenia prirodzeného 

vetrolamu zo smrekov.  

Vo fáze riešenia je aj projekt na výstavbu chodníkov a opravu ciest cez firmu Grant projekt. 

Agentúra ŽP nám už prefinancovala zrealizovaný projekt Programu obnovy dediny – 

odstránenie starej enviromentálnej záťaže, ktorý sme realizovali v auguste 2015. 

 

Bod č.5 – 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 12.10.2015 


