
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 28. septembra 2016 o 18.00 hod. 

na Obecnom úrade v Šalgočke 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Tibor Kišš, Peter Kobora, Miroslav Kohýl, podľa prezenčnej listiny. 
P. Majková bola ospravedlnená a p. Ing. Psota prišiel neskôr, meškanie ospravedlnil vopred. 
Starostka obce - Helena Mesárošová  
Zapisovateľka  - Silvia Bartošová 
Kontrolórka – Daniela Sklenárová 
Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.  
Za zapisovateľku určila Silviu Bartošovú, 
za navrhovateľov uznesenia:: p. Kohýla a p. Kišša 
za overovateľa zápisnice: : p. Koboru. 
Návrh uznesenia č. 1/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kohýla a p. Kišša a overovateľa 
zápisnice p. Koboru. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/4/2016 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesenia 
3. Plán kontrolných činností na II. polrok 2016 
4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016 
5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce 
6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladania s odpadmi 
7. Informácia o príprave budovania chodníka I. etapa 
8. Rôzne 
9. Záver 
Návrh uznesenia č. 2/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 2/4/2016 bolo schválené. 
 
 
 
 



Bod č. 2 – Kontrola uznesenia  
Uznesenia z minulého zasadnutia OZ zo dňa 31.05.2016 boli všetky splnené. 
Návrh uznesenia č. 3/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 3/4/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 3 – Plán kontrolných činností na II. polrok 2016 
Pani kontrolórka Daniela Sklenárová prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2016. Tento bol zverejnený na úradnej tabuli od 01.07.2016. Poslanci OZ nemali námietky 
voči zostaveným tematickým a pravidelným kontrolám. Ostatné kontroly budú vykonané 
podľa požiadaviek OZ. 
Návrh uznesenia č. 4/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/4/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 4 -  Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016 
Poslanci OZ obdržali v materiáloch čerpanie rozpočtu za I. polrok 2016 v podrobnom 
analytickom členení s rozúčtovaním čerpania miezd, dodávateľských faktúr, všetkých 
refundácií z ÚP a transferov. Spoločne si OZ prekonzultovalo jednotlivé položky čerpania 
rozpočtu a k tomuto neboli vznesené žiadne námietky.  
Návrh uznesenia č. 5/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 
Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/4/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 5 – Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce 
Kontrolórka obce pripravila návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 
našej obce, ktorý predniesla a postupne so starostkou obce vysvetlili jednotlivé časti týchto 
zásad. Komisiu bude tvoriť vždy OZ, ktoré si určí losom svojho predsedu. 
Návrh uznesenia č. 6/4/2016: 
OZ schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Šalgočka. 
Hlasovanie:  
Prítomní   3 



Za    3 (p. Kišš, Kobora, Kohýl)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/4/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 6 – Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladania s 
odpadmi 
Pracovníčka obce urobila prehľad vývozov TKO od mesiacov 09/2015-08/2016, nakoľko od 
01.07.2016 sa začal prevádzkovať separovaný zber s mesačným vývozom plastových obalov, 
papiera a kovov. Tieto nám zvozová spoločnosť zberá zdarma, tým pádom nám ubúda 
komunálny odpad. Na základe tejto skutočnosti je dôvod, aby obec prešla na množstevný zber 
TKO. Poplatok sa bude odvíjať od množstva vyvezených 120 l zberných nádob. Nádoby 
a známka na vývoz budú označené súpisným číslom, ktoré sa musia zhodovať a takto osamelí 
občania si môžu uplatniť vývoz TKO napr. raz za mesiac a viacčlenné rodiny podľa potreby 
smetných nádob. K tomuto návrhu treba zvolať pracovné OZ a pripraviť návrh VZN o vývoze 
a poplatku TKO na rok 2017 za predpokladu, že sa čo najviac občanov zapojí do triedeného 
zberu, ktorý bude mať stúpajúcu tendenciu. Do diskusie sa zapojil i občan Ing. Martin 
Práznovský a vyjadril podporu k tejto zmene, nakoľko výber poplatku za TKO bude 
spravodlivejší a občania si sami môžu ovplyvniť výšku poplatku za TKO tým, že budú 
dôsledne triediť odpad. 
Návrh uznesenia č. 7/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom na zmenu prechodu vývozu TKO na množstevný 
zber. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/4/2016 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 8/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zvolať pracovné zastupiteľstvo a pripraviť 
podklady k VZN. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/4/2016 bolo schválené. 
 
 
 
Bod č. 7 – Informácia o príprave budovania chodníka I. etapa 
Starostka obce informovala poslancov o podanom projekte na vybudovanie chodníka. 
Ministerstvo ŽP nerozhodlo o schválení vypísaných výziev a stále nie je jasné či spomínaná 
výzva bude platná, či nebude zrušená príslušným ministerstvom, tak sme v období akejsi 
neistoty. Starostka obce navrhla, nakoľko máme finančné zdroje aspoň na I. etapu, aby sme sa 
do tejto etapy pustili z vlastných zdrojov. Po diskusii poslancov vznikol návrh, aby sme 
počkali do jari, ako sa utrasie daná situácia s podanými projektmi. Nakoľko je už jesenné 



obdobie, neodporúčajú rozkopať obec. Vzhľadom na to, že stavebné povolenie na budúci rok 
končí, tak v jarných mesiacoch sa môže urobiť verejné obstaranie dodávateľa a I. etapu 
môžeme začať z vlastných zdrojov. 
Návrh uznesenia č. 9/4/2016: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave budovania chodníka I. etapa. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/4/2016 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 8 – Rôzne 
A)Starostka obce informovala poslancov o aktivačných prácach. V obsadzovaní miest na 
aktivačných prácach je veľký problém, nakoľko evidovaní uchádzači na ÚP musia spĺňať 
určité kritériá, ktoré sú veľmi sprísnené – musia byť jeden rok v evidencii. Takže momentálne 
máme dvoch zamestnancov na aktivačných prácach a dvoch na prácach na dohodu, aby sme 
stíhali kosiť a upratovať obec. Počas týchto prác sa v obci osadili tri nové úradné tabule – pri 
predajni COOP Jednota, pri obecnom úrade a pri  kostole. V parku sv. Žigmunda bude 
osadená knižná búdka a lavička okolo brezy. Na cintoríne pribudli nové odpadkové koše na 
cintorínsky odpad.  
Vzhľadom na blížiace sa hody s aktivačnými pracovníkmi pripravujeme hodovú výzdobu 
parkov a s deťmi tradičnú šarkaniádu.  
Starostka informovala, že rieši vianočnú výzdobu na pôvodný smrek pri p. Kosmálovi 
Martinovi a tiež ešte jednu lampu verejného osvetlenia na cintorín za kostolom. 
Starostka obce podala poslancom správu o obecnom zájazde na Šumavu k našim rodákom. 
Zúčastnilo sa 44 občanov z obce. Zájazd bol úspešný. 
Posedenie s dôchodcami sa bude konať 16.11.2016, ak potvrdí účasť p. Augustín Sobotovič 
z Lenory. Ak nie, tak posedenie bude 23.11.2016. 
P. Kohýl upozornil, že pred rodinným domom Beličkových je veľký porast okrasnej trávy, 
ktorý sa nakláňa do cesty a deti sa tam schovávajú a hrozí nebezpečenstvo zrážky. Treba na to 
upozorniť rod. Beličkových, aby si tieto trávy uviazali. 
P. Ing. Psota reagoval na to, že sa opäť začali voziť na štvorkolkách neznámi jazdci, ktorí 
svojim hlukom obťažujú obyvateľov a vysokou rýchlosťou ohrozujú v obci najmä malé deti.  
Návrh uznesenia č. 10/4/2016: 
OZ berie na vedomie vyššie uvedené informácie v bode č. 8 A) 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 10/4/2016 bolo schválené. 
 
B)Na základe pripravovanej zmluvy od JLM Group, s. r. o., prišiel p. Majka s návrhom, že 
nebude vhodné darovať ornú pôdu na parcele č. 522/27 vo výmere 352 m2, nakoľko hodnotu 
daru bude treba vyčísliť znaleckým posudkom. Tak OZ navrhlo zrušiť uznesenie č. 10/3/2016 
o darovaní tejto pôdy od JLM Group, s. r. o. v novej lokalite „IBV Za kostolom II. etapa“ 
Návrh uznesenia č. 11/4/2016: 
OZ ruší uznesenie č. 10/3/2016. 



Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 11/4/2016 bolo schválené. 
 
V novej lokalite „IBV Za kostolom II. etapa“ firma JLM Group, s. r. o. odpredá obci zelený 
pás pozemku popri ceste v cene za 1 euro na parcele č. 522/27 vo výmere 352 m2. Tento 
zelený pás bude slúžiť na verejný účel a ako prístupová cesta k rodinným domom. 
Návrh uznesenia č. 12/4/2016: 
OZ schvaľuje kúpu pozemku na parc. č. 522/27 za 1 euro. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 12/4/2016 bolo schválené. 
 
C)Na základe rozhodnutia Futbalového zväzu sa stanovili nové poplatky za registráciu členov 
telovýchovných jednôt. Tento členský poplatok pre našu TJ Poľnohospodár Šalgočku bol 
stanovený na 207,- € ročne, preto prezident TJ p. Martin Stranovský žiada navýšiť dotáciu 
z rozpočtu obce na rok 2016 o 207,- €. 
Návrh uznesenia č. 13/4/2016: 
OZ schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Poľnohospodár Šalgočka o 207,- € na rok 2016. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kišš, Kobora, Kohýl, Psota)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 13/4/2016 bolo schválené. 
 
 
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                ................................................ 
 
Overovateľ:  Peter Kobora v. r.                          ................................................. 
      
Zapisovateľka:  Silvia Bartošová v. r.                    ................................................. 
 
 
 
V Šalgočke 28.09.2016 


