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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 

konaného dňa 11. decembra 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 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 

za navrhovateľov uznesení: p. Kobora, p. Ing. Psota 

navrhla za overovateľov zápisnice: p. Kohýl, p. Majková 

 

Návrh uznesenia č. 1/5/2015: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Koboru a p. Ing. Psotu a overo-

vateľov zápisnice p. Kohýla a p.Majkovú. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 1/5/2015 bolo schválené. 

 

Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia  

3. Rozpočtové opatrenie 2/2015 

4. Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000 € 

5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve 

6. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Návrh rozpočtu na rok 2016 

8. Rôzne 

9. Záver 

  

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

pristúpené k hlasovaniu na schválenie. 

Návrh uznesenia č.2/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  
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Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.2/5/2015 bolo schválené 

 

 

Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
Po prečítaní uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 12.10.2015 starostka Helena 

Mesárošová oznámila, že pre obecný úrad nevyplývali žiadne úlohy. 

 Návrh uznesenia č.3/5/2015 

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.3/5/2015 bolo schválené 

 

Bod č. 3 – Rozpočtové opatrenie 2/2015 
Starostka obce oboznámila poslancov s predloženým rozpočtovým opatrením č.2/2015, vypracova-

ným v súlade s § 11 zák.č.369/1990 Zz o obecnom zriadení v znp a § 14 ods.2 zák.č.583/2004 Zz 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp, ktoré zosúlaďuje doterajší rozpočet 

s očakávanou skutočnosťou. K rozpočtovému opatreniu zo strany poslancov neboli vznesené žiadne 

pripomienky. 

Návrh uznesenia č.4/5/2015 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2015 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.4/5/2015 bolo schválené 

 

Bod č.4 – Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000€ 

Darovacou zmluvou zo dňa 02.09.2015 obec obdržala finančný dar od COOP Jednota 

Slovensko vo výške 1000,00 € na rozvoj obce a je potrebné určiť, na čo konkrétne sa tieto 

prostriedky použijú. P. Monika Dekanová zaslala návrh na zakúpenie vonkajšieho betónového 

stolnotenisového stola, ktorý by slúžil všetkým občanom pre športové účely. P. Kobora 

uviedol, že má skúsenosti s hrou na takýchto exteriérových stoloch, avšak sú vhodné iba 

v počasí a prostredí bez vetra, nakoľko stolnotenisová loptička má veľmi malú hmotnosť a už 

aj pri menšom vánku sa potom nedá hrať. Poslanci sa tiež zhodli na tom, že nakoľko by sa 

musel pevne osadiť, momentálne si nevedia predstaviť, kam by sa umiestnil. Starostka obce 

navrhla použiť prostriedky na nákup novej chladničky do kultúrneho domu a zvyšok 

finančnej čiastky investovať do opravy podlahy v kultúrnom dome, alebo ako druhú možnosť 

celú čiastku investovať do práve prebiehajúcej opravy sály kultúrneho domu. P. Majková sa 

informovala ohľadne možnosti investovania do chodníkov. Starostka obce informovala 

poslancov s aktuálnym stavom vybavovania nových chodníkov v obci. P. Psota sa pýtal 

ohľadne ceny projektovej dokumentácie a možnosti jej prefinancovania. Cena projektovej 

dokumentácie bola dohodnutá na splátky – 1.splátka 990,00 €, 2.splátka 400,00 € a tieto sumy 

sú zahrnuté v návrhu rozpočtu, pričom na výstavbu chodníkov sa plánuje podať žiadosť 

o dotáciu. V prípade, ak sa dotácia schváli, bude sa výstavba chodníkov hradiť z dotácie spolu 
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s nákladmi na projektovú dokumentáciu, ak nie, tak z vlastných prostriedkov, s ktorými sa 

v rozpočte ráta. Po prediskutovaní všetkých možností bol vznesený nasledovný návrh: 

Návrh uznesenia č.5/5/2015 

OZ schvaľuje použitie finančného daru od COOP Jednota Slovensko na rekonštrukciu 

priestorov a zariadenia kultúrneho domu obce. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.5/5/2015 bolo schválené 

 

 

Bod č.5 – Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve 

Starostka obce predložila poslancom Všeobecne záväzné nariadenie č.01/2015 – Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Obce Šalgočka, ktorým sa nahrádza Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce zo dňa 04.05.2007. Nové VZN upravuje práva a povinnosti obce pri správe pohrebiska 

a aktualizuje cenník poplatkov za hrobové miesto na 10 rokov, ktorý je nasledovný: 1hrob pre 

dospelého alebo detský 7,00 €, 2hrob pre dospelého alebo detský 14,00 €, 3hrob pre dospelé-

ho alebo detský 21,00 €, jednohrobka 20,00 €, dvojhrobka 40,00 €, urnový hrob 7,00 €. 

K tomuto nariadeniu zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia č.6/5/2015 

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.01/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Obce Šalgočka. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.6/5/2015 bolo schválené 

 

Bod č.6 – Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch starostka obce predložila poslancom Všeobecne 

záväzné nariadenie – dodatok č.1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č.1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka. Starostka obce zároveň informovala 

poslancov so zmenami, ktoré zavádza zákon o odpadoch v oblasti zberu a vývozu odpadu. 

Dodatkom č.1/2015 sa zaviedol nový druh odpadu – drobné stavebné odpady, spôsob a cena 

jeho vývozu za 1 kg. Tento odpad sa bude odovzdáva na spoločnosti KOMPLEX Pusté Sady 

a platiť v pokladni obecného úradu na základe vážnych lístkov vydaných spoločnosťou 

KOMPLEX Pusté Sady. Cena drobných stavebných odpadov bude stanovená aj pre 

obyvateľov v súlade s cenami určenými pre obecné úrady. K prednesenému dodatku iné 

pripomienky neboli vznesené. 

Návrh uznesenia č.7/5/2015 

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č.1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka 

Hlasovanie:  

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.7/5/2015 bolo schválené 

Návrh uznesenia č.8/5/2015 

OZ poveruje starostku obce, aby zabezpečila spôsob vyberania poplatku za drobný stavebný 

odpad odovzdaný spoločnosti KOMPLEX Pusté Sady. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.8/5/2015 bolo schválené 

 

Bod č.7 – Návrh rozpočtu na rok 2016 

Poslanci obce mali vopred doručený návrh rozpočtu spolu so slovným komentárom na rok 

2016. P. Kobora navrhol navýšiť dotáciu pre TJ o 200,00 €. Starostka obce uviedla, že 

v prípade požiadavky o vyššiu dotáciu zo strany TJ, je potrebné v žiadosti uviesť výšku sumy, 

ktorú požadujú a následne obecné zastupiteľstvo na rokovaní rozhodne o prípadnom navýšení 

rozpočtu. P. Majková predniesla návrh pri čerpaní rozpočtu za rok 2015 vypracovať tabuľku, 

v ktorej by boli jednotlivo rozpísané výdavky na mzdy a odvody starostky obce, zamestnan-

cov obce, zamestnancov na aktivačnej činnosti. Starostka obce upriamila pozornosť 

poslancov na slovný komentár, v ktorom sa nachádza členenie výdavkov a prisľúbila, že pri 

prerokovávaní čerpania rozpočtu za rok 2015 sa požadované členenie výdavkov môže 

nachystať. 

Návrh uznesenia č.9/5/2015 

OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.9/5/2015 bolo schválené 

 

Bod č.8 – Rôzne 

V tomto bode programu starostka obce informovala poslancom s nasledovnými aktualitami: 

- vyhodnotenie jesennej súťaže: po prezretí fotografií z jesennej hodovej výzdoby priedomí 

poslanci OZ určili poradie najlepších prác a poverili starostku obce na zorganizovanie 

stretnutia so zástupcami rodín, ktoré sa zapojili. 

- informácia o prebiehajúcich prácach na sále kultúrneho domu: radiátory v sále 

kultúrneho domu sú už vymenené. Momentálne sa pracuje na oprave podlahy, s tým, že treba 

z podlahy vybrať vyčnievajúce staré rozvody kúrenia – pod podlahou je asi 40 cm betónu, 

ktorý je potrebné rozbiť, aby sa k nim dalo dostať. Pódium sa opevní s OBS doskami a uloží 

laminátová plávajúca podlaha, vybrúsená stará podlaha sa natrie lakom. 

- príprava obecného plesu: obecný ples sa bude konať 06.02.2016 

- informácia o novele zákona o platových pomeroch starostov a primátorov obcí: Starostka 

obce informovala poslancov o novele zákona, ktorá zrovnoprávňuje starostov a primátorov 

obcí s ostatnými zamestnancami v oblasti nárokov na dovolenku, stravovanie a sociálny fond. 

- schválenie odmien poslancov OZ: V zmysle odmeňovacieho poriadku starostka obce 

predniesla návrh na odmenu 10,00 € za účasť na každom zasadnutí OZ a mimoriadnu odmenu 
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vo výške 10,00 € za účasť na každej kultúrnej akcii. Poslanci p. Kobora, p. Majková a p. 

Psota vyhlásili, že sa vzdávajú nároku na svoju odmenu, čo zdokladujú čestným prehlásením. 

Následne bolo pristúpené k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia č.10/5/2015 

OZ schvaľuje odmeny poslancov OZ za rok 2015 vo výške 10,00 € za účasť na každom 

zasadnutí OZ a mimoriadnu odmenu vo výške 10,00 € za účasť na každej kultúrnej akcii 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.10/5/2015 bolo schválené 

- prenájom pozemkov od VÚC Trnava pod plánované nové chodníky v obci: nakoľko štátna 

cesta a priľahlé zelené pásy sú vlastníctvom VÚC Trnava, obec potrebuje súhlas na výstavbu 

nových chodníkov od vlastníka, pričom podľa Všeobecného VZN VÚC Trnava obec musí 

platiť za prenájom týchto pozemkov pod stavbou. V našom prípade sa jedná cca o 600 m
2
, 

podľa stanovenej sumy prenájmu VÚC Trnava asi 0,50 € za 1 m
2
. 

Návrh uznesenia č.11/5/2015 

OZ poveruje starostku obce na vybavenie všetkých náležitostí spojených so zmluvou 

o prenájme plochy potrebnej na vybudovanie chodníkov I. a II. etapy Obce Šalgočka. 

Hlasovanie:  

Prítomní   5 

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

Proti    0  

Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č.11/5/2015 bolo schválené 

- p. Psota predniesol podnet, že v chotári pri družstevnom hnojisku sa vytvorila skládka 

starého textilu, ktorú treba zlikvidovať, aby sa ďalej nerozrastala. 

 

Bod č.9 - 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:  Miroslav Kohýl, v.r. 

 

   Viera Majková, v.r. 

 

Zapisovateľka:  Henrieta Korcová, v.r. 

 

 

 

 

V Šalgočke 11.12.2015 


