Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
konaného dňa 9. marca 2016 o 17.30 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
za navrhovateľov uznesení: p. Kohýl, p. Ing. Psota
navrhla za overovateľov zápisnice: p. Kišš, p. Kobora
Návrh uznesenia č. 1/1/2016:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Koýla a p. Ing. Psotu a overovateľov zápisnice p. Kišša a p.Koboru.
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 1/1/2016 bolo schválené.
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Návrh riešenia vyjednávania vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov futbalového ihriska TJ
Poľnohospodár Šalgočka na základe výzvy od p. Marty Gálikovej rod. Kollárovej, ktorá žiada
vypratanie plochy alebo odkúpenie pozemkov za trhovú cenu prostredníctvom advokátskej
kancelárie Fogaš a Matulník.
4. Správa kontrolórky obce
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.2/1/2016
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.2/1/2016 bolo schválené
Bod č. 2 – Kontrola uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Po prečítaní uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 11.12.2015 starostka Helena
Mesárošová oznámila, že pre obecný úrad nevyplývali žiadne úlohy.
Návrh uznesenia č.3/1/2016
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 – Návrh riešenia vyjednávania vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov
futbalového ihriska TJ Poľnohospodár Šalgočka na základe výzvy od p. Marty
Gálikovej rod. Kollárovej, ktorá žiada vypratanie plochy alebo odkúpenie pozemkov za
trhovú cenu prostredníctvom advokátskej kancelárie Fogaš a Matulník
K tomuto problému s vysporiadaním vlastníckych vzťahov na futbalovom ihrisku sa poslanci
OZ stretli pracovne dňa 4.3. 2016 za účasti výboru TJ Poľnohospodár Šalgočka a dohodli sa
na tom, že treba si dohodnúť konzultáciu u právnika a postupovať podľa jeho pokynov.
Starostka obce informovala poslancov o tejto konzultácii v advokátskej kancelárii Matejov –
Matejovová z Nitry o ich návrhu na riešenie problému.
Návrh uznesenia č.4/1/2016
OZ poveruje starostku obce jednať s advokátskou kanceláriou Matejov – Matejovová z Nitry
o zastupovaní obce v riešení vysporiadania vlastníckych vzťahov futbalového ihriska
v Šalgočke.
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.4/1/2015 bolo schválené
Bod č.4 – Správa kontrolórky obce
Pani Kotúčková informovala prítomných o priebehu bežnej kontrolnej činnosti. Nakoľko
pracovníčka obce dala žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31. 03. 2016, tak
kontrolórka obce urobila priebežnú kontrolu účtovníctva, výkazov, pokladne nakoľko sa p.
účtovníčka chystá ukončiť pracovný pomer. Poslanci OZ pripomenuli, aby pri ukončení
pracovného pomeru sa ubili preberacie protokoly.
Kontrolórka obce podala oznámenie na vzdanie sa tejto funkcie zo zdravotných dôvodov
k 29.02.2016. Toto jej rozhodnutie poslanci OZ zobrali na vedomie a poverili starostku obce
vyhlásiť výberové konanie na túto funkciu v zákonom stanovenej lehote.
Návrh uznesenia č.5/1/2016
OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce.
Hlasovanie:
Prítomní
5

Za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.5/1/2016 bolo schválené
Návrh uznesenia č.6/1/2016
OZ poveruje obecný úrad vypísaním výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce v zákonom stanovenej lehote.
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.5 – Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ o ukončení programovacieho obdobia 2007-2014,
kde bol spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý sa vyhodnotil
a je potrebné spracovať takýto plán na ďalšie programovacie obdobe 2016- 2020. Nakoľko
týmto spracovaním už v predchádzajucom období bol p. Ing. Pikus Michal tak ponúkol svoje
služby i na ďalšie obdobie. Po preskúmaní cenových ponúk OZ poverilo obecný úrad so
zadaním spracovania PHaSR na roky 2016-2020.
Návrh uznesenia č.7/1/2016
OZ schvaľuje návrh na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Šalgočka na roky 2016 - 2020
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Majková, Ing. Psota)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.7/1/2016 bolo schválené
-

-

Ďalej starostka obce informovala o začatí futbalovej sezóny od 3. apríla, bude treba
zakúpiť kosačku na kosenie ihriska, nakoľko stará už dosluhuje. S týmto výdavkom
počíta i rozpočet na rok 2016, hospodár na ihrisku je zasa zabezpečený cez úrad práce.
Podľa vyhlásenia výberového konania na práce pri odstránení havarijného stavu
mostíka spájajúceho miestne komunikácie pri pani Viere Mesárošovej sa zatiaľ
dodávateľ jednoznačne nevybral nakoľko sú 2 ponuky veľmi vysokými cenami
v rozpätí 4 200 € až 8 000 €, jedna ponuka na 3080 € takže sme nútení hľadať
dodávateľa prác naďalej.
Je treba doriešiť zábradlie okolo zberných odvodňovacích kanálov popri hlavnej ceste
pri rod. Kadlečíkovej a pri firme OK+SK so Slovenskou správou ciest.
Starostka obce v krátkosti vyhodnotila priebeh obecného plesu s ktorým je všeobecná
spokojnosť a poďakovala za pomoc pri jeho príprave.

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

................................................

Overovatelia:

Tibor Kišš
Peter Kobora
Anna Kotúčková

.................................................
.................................................
..................................................

Zapisovateľka:

V Šalgočke 09. 03. 2016

