
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 31. mája 2016 o 17.30 hod. 

na Obecnom úrade v Šalgočke 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, podľa prezenčnej listiny. 
P. Majková a p. Ing. Psota boli ospravedlnení. 
Starostka obce - Helena Mesárošová  
Zapisovateľka  - Silvia Bartošová 
Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných, za zapisovateľku určila Silviu 
Bartošovú 
za navrhovateľa uznesenia:: p. Kobora 
navrhla za overovateľov zápisnice: : p. Kohýl, p. Kišš 
Návrh uznesenia č. 1/3/2016: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Koboru a overovateľov zápisnice 
p. Kohýla, p. Kišša 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/3/2016 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesenia 
3. Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za r.2015 
4. Záverečný účet obce za rok 2015 
5. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky audítorom 
6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003 
7. Schválenie platu starostky obce 
8. Rôzne 
9. Záver 
Návrh uznesenia č. 1/3/2016: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Koboru a overovateľov zápisnice 
p. Kohýla, p. Kišša, navrhnutý program obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/3/2016 bolo schválené. 
 
Bod č. 2 – Kontrola uznesenia  
Obecný úrad dostal za úlohu vyhlásiť voľbu hlavnej kontrolórky obce. Táto voľba prebehla 
dňa 11.05.2016 a za kontrolórku obce bola zvolená p. Sklenárová Daniela z Hlohovca. 



Ďalšou úlohou bolo odstránenie havarijného stavu mostíka pri p. Mesárošovej. Toto bolo 
odstránené v priebehu druhého aprílového týždňa. 
Prebehol aj odpredaj nadbytočného majetku motorovej kosačky značky Terra MF – 70 dňa 
26.05.2016 v dvoch kolách. V prvom kole nebol žiadny záujemca a v druhom kole bola 
ponúknutá suma 50,- €, za ktorú aj odpredaj prebehol. 
Návrh uznesenia č.2/3/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 2/3/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 3 – Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálna výročná správa obce 
Šalgočka za r. 2015 
K tomuto bodu programu mali poslanci včas doručené spracované dokumenty a správy, ktoré 
si mali možnosť preštudovať, sú zverejnené aj na webovej stránke obce. Po vzájomnej 
diskusii tieto správy zobrali na vedomie. Starostka obce informovala poslancov OZ o stave 
výberu poplatkov za TKO: Celkové náklady na vývoz TKO je 7659,50  
Vybrali sme na poplatkoch 7562,82 aj s dlhmi minulých období. 
Nedoplatky máme  vo výške 1 108,22 
Všetkých spoplatnených občanov aj s právnickými osobami je 479. 
Alebo je to 184 vývozných miest. Z tohto sa počíta daňový predpis 479 x 16 € = 7664,00 
V rozpočte sa počítalo z menšou sumou, lebo migrácia daňovníkov je neustále. 
Priemer za vývoz  len TKO je 15,9906 € na obyvateľa a rok. 
Pri zavedení tohto systému sa znížil TKO zo 109,18 ton na 95,88 ton  (porovnanie 2014 
a 2015) 
Zvýšil sa triedený zber plasty  z 3,06 tony na 3,47 tony 
                                        Sklo z 3,45 tony na 3,58 tony 
Návrh uznesenia č.3/3/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálnu 
výročnú správu obce Šalgočka so správou kontrolórky obce za r. 2015. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 3/3/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 4 -  Záverečný účet obce za rok 2015 
Záverečný účet obce za rok 2015 predložila starostka obce, ktorý spracovala kontrolórka obce 
Anna Kotúčková. Po prerokovaní 12 – ich bodov záverečného účtu bolo treba rozdeliť 
prebytkové hospodárenie z finančných operácií vo výške 22.253,12 € na tvorbu rezervného 
fondu. Poslanci OZ rozhodli, že tvorba rezervného fondu bude tvorená vo výške 10% z 
prebytku finančných operácií za rok 2015 čo činí 2.225,31 € tak ako bolo navrhnuté 
a odporúčané kontrolórkou obce. 
Návrh uznesenia č.4/3/2016 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10%. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/3/2016 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č.5/3/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a ročné hospodárenie za rok 2015 bez 
výhrad. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
 
Uznesenie č. 5/3/2016 bolo schválené. 
 
Bod č. 5 - Audítorská správa, overenie účtovnej závierky audítorom 
Audítorskú správu prečítala starostka obce a poslanci ju zobrali na vedomie. 
Návrh uznesenia č.6/3/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 
 
Bod č. 6 - Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 
10.03.2003 
Mesto Sereď požiadalo v návrhu Dodatku č. 6 k zmluve o zriadení spoločného stavebného 
úradu zo dňa 10.03.2003 čo sa týka agendy spoločného stavebného úradu o zvýšenie poplatku 
o 0,05 € t. j. z 0,25 € na 0,30 € na obyvateľa ročne z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí 
o stavebné povolenia, kolaudačné povolenia a celkovej stavebnej agendy. 
Návrh uznesenia č.7/3/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného stavebného 
úradu zo dňa 10.03.2003. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/3/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 7 - Schválenie platu starostky obce 
Nakoľko v novembri 2015 prebehla novelizácia zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, poslanci OZ po 
zhodnotení práce starostky obce dali návrh, aby sa plat starostky navýšil tak ako doteraz 
o 10% každoročne vždy k 01.01. príslušného kalendárneho roka. 
Návrh uznesenia č.8/3/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostke obce Helene Mesárošovej s navýšením o 10% 
každoročne vždy k 01.01. príslušného kalendárneho roka.  
Hlasovanie:  



Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/3/2016 bolo schválené. 
 
Bod č. 8 – Rôzne 
Nakoľko treba vysporiadať pozemok pri autobusovej zastávke, ktorý vlastní RaVOD Pata, po 
zameraní geometrickým plánom, RaVOD Pata dal návrh na zámenu pozemkov podľa výpisu 
vlastníctva pozemkov ornej pôdy, ktorú vlastní Obec Šalgočka.  
V novej lokalite IBV výstavby za kostolom II. Etapa, firma JLM Group, s. r. o., chce obci 
darovať zelený pás pozemku popri ceste. Tiež sa tu musí spracovať geometrický plán. 
OZ súhlasí s darom aj so zámenou pozemkov. Ukladá obecnému úradu zverejniť tieto 
zámery. 
Návrh uznesenia č.9/3/2016 
OZ súhlasí so zámenou pozemkov od RaVOD Pata. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/3/2016 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č.10/3/2016 
OZ súhlasí s darovaným pozemkov od JLM Group Šalgočka. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 10/3/2016 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č.11/3/2016 
OZ ukladá obecnému úradu zverejniť zámer zámeny pozemkov s RaVOD Pata a prijatie 
darovaných pozemkov od JLM Group Šalgočka.  
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 11/3/2016 bolo schválené. 
 
TJ Poľnohospodár Šalgočka dňa 29.03.2016 doručil na tunajší obecný úrad žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu obce vo výške 2.000,00 €. S touto dotáciou sa v rozpočte obce rátalo. 
Návrh uznesenia č.12/3/2016 
OZ súhlasí s poskytnutím dotácie pre TJ Poľnohospodár Šalgočka podľa rozpisu 
predpokladaných výdavkov. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  



Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 12/3/2016 bolo schválené. 
 
Na OZ zo dňa 09.03.2016 poslanci OZ súhlasili so zadaním spracovania nového plánu 
Hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 2022. 
Tento strategický dokument slúži k žiadostiam na čerpanie dotácií z eurofondov a dotácií zo 
štátneho rozpočtu. Tento PHSR p. Pikus spracoval a starostka obce ho predložila na 
schválenie OZ.  
Návrh uznesenia č.13/3/2016 
OZ schvaľuje program PHSR na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2022. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 13/3/2016 bolo schválené. 
 
Starostka obce informovala o prácach v obci. Do parku Sv. Žigmunda sa plánuje osadiť 
lavička pod brezami, knižná búdku a zasiať tráva.  
Zvyšný stĺp z kamerového systému sa prevezie do zadnej časti na cintoríne za kostolom, kde 
sa osadí lampa verejného osvetlenia a pripraví sa terén na prístupový chodník.  
Obec pripravuje výlet na Šumavu k našim rodákom na deň 16.-17.09.2016 p. Mariánovi 
Rojíčkovi do Kájova v blízkosti Českého Krumlova a p. Augustínovi Sobotovičovi do 
Lenory, ktorý nám pripraví prezentáciu pečenia chleba a koláčov v klasickej peci. Marián 
Rojíček zabezpečí ubytovanie, raňajky a večeru.  
Treba vymeniť nové informačné tabule pred Jednotou, obecným úradom, cintorínom 
a kostolom. 
Obec plánuje Deň rodiny dňa 18.06.2016 o 17.00 hod na futbalovom ihrisku. Budú pripravené 
súťaže pre rodiny, vystúpenie Mici a Mňau, nafukovacie atrakcie, cukrová vata pre deti 
zdarma, ochutnávka „Najlepší mamin koláč“, program zo ZŠ.  Na konci budeme púšťať 
héliom naplnené balóny so želaniami. Deťom dáme natlačiť tričká v zelenej farbe. 
Navrhujeme zabezpečiť občerstvenie vo vlastnej réžii ako cigánska, pivo, kofola. 
 
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.                            ................................................. 
   Tibor Kišš v. r.                                    ................................................. 
Zapisovateľka:  Silvia Bartošová v. r.                          ................................................. 
 
 
 
V Šalgočke 31.05.2016 


