
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 11. mája 2016 o 17.30 hod. 

na Obecnom úrade v Šalgočke 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, , Ing. Ľubomír Psota, 
podľa prezenčnej listiny, 
Starostka obce - Helena Mesárošová  
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. Kišš, p. Kobora 
navrhla za overovateľov zápisnice: : p. Kohýl, p. Ing. Psota  
Návrh uznesenia č. 1/2/2016: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kišš, p. Kobora a overovateľov 
zápisnice p. Kohýl, p. Ing, Psota 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, , Ing. Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/2/2016 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce  
3. Voľba kontrolóra obce. 
4. 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.2/2/2016 
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.2/2/2016 bolo schválené 
 
 
Bod č. 2 – Predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra obce 
Starostka obce vymenovala komisiu na otváranie obálok podľa zverejnenej výzvy pre Voľbu 
hlavného kontrolóra obce. Predsedníčka komisie p. Kotúčková Anna informovala o výsledku 



kontroly  predložených dokladov jednotlivých kandidátov.  Prihlásili sa dve kandidátky. Pani 
Daniela Sklenárová z Hlohovca, ktorá predložila všetky požadované doklady. Druhá 
kandidátka pani Slávka Trnková z Dvorníkov, ktorá nepredložila výpis z Registra trestov,  
súhlas na spracovanie osobných údajov bol adresovaný Obci Bojničky.  P. Trnková mala 
možnosť tieto nedostatky odstrániť do 11. 5. do 17.30 hod. čo aj urobila. Po krátkom 
predstavení kandidátok pani Kotúčkovou sa mali možnosť prezentovať kandidátky osobitne. 
Návrh uznesenia č.3/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predstavenie kandidátok na voľbu Hlavného 
kontrolóra obce 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Ing. Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.3/2/2015 bolo schválené 
 
Bod č. 3  Voľba hlavného kontrolóra obce 
Po vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva pristúpili k tajnej voľbe Hlavného 
kontrolóra obce. Po sčítaní hlasov v tajnej voľbe dostala kandidátka č. 1 Daniela Sklenárová  
dostala štyri platné hlasy a kandidátka číslo 2 Slávka Trnková dostala nula hlasov.  
Návrh uznesenia č.4/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby hlavného kontrolóra obce, zvolená 
bola Daniela Sklenárová s počtom štyroch platných hlasov. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Ing. Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.4/2/2016 bolo schválené 
 
Bod č.4 – Rôzne 
 
Starostka obce informovala poslancov OZ, že je potrebné odpredať už vyradenú nepotrebnú 
kosačku MF-70(Terra) rok výroby 1991 so žacou lištou a s návesom. Je treba stanoviť 
vyvolávaciu cenu, nakoľko už tento stroj je vyradený z majetku a odpisová hodnota je nula. 
Po obhliadke kosačky poslanci OZ dali návrh na vyvolávaciu cenu 100 €,  ale odpredaj 
v celku- všetko aj s príslušenstvom, nie po častiach. 
Návrh uznesenia č.5/2/2016 
OZ schvaľuje odpredaj prebytočného majetku obce motorovej kosačky MF-70 
s príslušenstvom vyvolávacia cena je 100 €. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Ing. Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.5/2/2016 bolo schválené 
 
 
 



 
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:  Miroslav Kohýl v. r.                                ................................................. 
   Ing. Ľubomír Psota v. r.                          ................................................. 
Zapisovateľka:  Anna Kotúčková v. r.                               ................................................. 
 
 
 
V Šalgočke 11. 05. 2016 

 

 


