Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
konaného dňa 14. decembra 2016 o 18.00 hod.
na Obecnom úrade v Šalgočke
Prítomní: poslanci OZ: Tibor Kišš, Miroslav Kohýl, Viera Majková podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnený Peter Kobora.
Starostka obce - Helena Mesárošová
Zapisovateľka - Barbora Macháčová
Kontrolórka – Daniela Sklenárová
Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.
Za zapisovateľku určila Barboru Macháčovú,
za navrhovateľov uznesenia:: p. Kohýla a p. Majkovú
za overovateľa zápisnice: : p. Kišša.
Návrh uznesenia č. 1/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kohýla a p. Majkovú
a overovateľa zápisnice p. Kišša.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 1/5/2016 bolo schválené.
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Zloženie sľubu náhradníka pani Angely Žákovej za poslanca obecného zastupiteľstva v
Šalgočke
4. Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
5. Úprava poplatku za vývoz TKO
6. Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
8. Plán kontrolných činností na I. polrok 2017
9. Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
10. Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
11. Rôzne
12. Záver
Poslanci navrhli, aby sa prerokovanie bodu 9 zaradilo po zložení sľubu náhradníka za
poslanca obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia č. 2/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0

Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 2/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 2 – Kontrola uznesenia
Starostka obce informovala poslancov OZ o prijatých uzneseniach zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, kde vyplývalo pre obecný úrad zvolať pracovné zastupiteľstvo ohľadne
riešenia vývozu odpadov v obci a dokončiť odkúpenie pozemku od JLM group, s.r.o.
Pracovné zastupiteľstvo bolo zvolané 24.11.2016, kde sa predrokovalo VZNO o nakladaní
s odpadmi, dôvodová správa o úprave poplatku za TKO na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok
2017.
Kúpa pozemku od JLM group, s.r.o. bola zrealizovaná návrhom vkladu do katastra
07.11.2016 a k dnešnému dňu pozemok už vlastní obec.
Návrh uznesenia č. 3/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 3/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 3 – Zloženie sľubu náhradníka pani Angely Žákovej za poslanca obecného
zastupiteľstva v Šalgočke
Dňa 06.12.2016 bola na obecný úrad pánom Ing. Ľubomírom Psotom doručená žiadosť
vzdania sa poslaneckého mandátu zo zdravotných dôvodov. Podľa zápisnice miestnej
volebnej komisie o výsledku volieb v obci Šalgočka zo dňa 15.11.2014 do obecného
zastupiteľstva ako prvý náhradník za poslanca OZ sa umiestnila pani Angela Žáková, ktorú
podporuje SMER - sociálna demokracia s počtom platných hlasov 61. Pani Angela Žáková
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ do rúk starostky obce a podpísala sľub
poslanca OZ.
Návrh uznesenia č. 4/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že pani Angela Žáková zložila zákonom predpísaný sľub
poslanca OZ, a týmto dňom sa stáva poslankyňou OZ v Šalgočke.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 4/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 4 - Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
Na pracovnom zastupiteľstve zo dňa 24.11.2016 bolo navrhnuté a podrobne prerokované
nové VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka poslancami OZ, kde sú

podrobne rozpracované spôsoby zberu jednotlivých triedených odpadov podľa nového zákona
o odpadoch a je spracovaný zvozový kalendár zberu odpadov na rok 2017, ktorý bude
doručený do každej domácnosti aj s vysvetlivkami triedenia odpadov podľa druhu.
Návrh uznesenia č. 5/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZNO o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Šalgočka
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 5/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 5 – Úprava poplatku za vývoz TKO
Vzhľadom na to, že od júla 2016 sa triedený odpad vyváža zvozovou spoločnosťou Natur
Pack, pristavili sa veľké kontajnery na triedený odpad - papier, sklo, kovové obaly. Zber
plastov- plastových obalov všetkých druhov sa vykonáva od domu k domu, nemusí sa
skládkovať, občania veľkou mierou sa zapojili do triedenia odpadu a to prispelo k tomu, že sa
množstvo komunálneho odpadu týmto znižuje. Za tento vývoz odpadu sa neplatí, je zdarma.
Na zelený odpad slúži skládka haluzoviny a kompostoviska pod ihriskom. Drobný stavebný
odpad sa vyváža na Komplex odpadovú spoločnosť Pusté Sady. Zberajú sa elektoodpady,
textil. Ak obec pôjde týmto trendom kvalitného triedenia odpadu tak cena vývozu a uloženia
tuhého komunálneho odpadu bude klesať.
Výhody tohto zberu sú, že občania nemusia nič značiť, platba je podľa platobného výmeru do
konca novembra príslušného roka,
Nevýhoda – platba podľa počtu členov v domácnosti
Riziko pre obec – náklady s vymáhaním nedoplatkov za vývoz TKO, poplatok je
vymožiteľný.
Dôsledným triedeným komunálnych odpadov ušetria občania každým rokom na týchto
poplatkoch, nakoľko 80% komunálnych odpadov tvoria obaly z plastov čo si mnohí
neuvedomujú, keď netriedia odpad.
2.Výhody množstvového zberu sú: platíš za objem vyvezeného odpadu
Nevýhoda pre občana: zaobstarať si včas žetón na vývoz , platba vopred , povinnosť
označenia smetnej nádoby žetónom pri každom vývoze, možná strata žetónu.
Povinnosti a náklady obce na zabezpečenie takéhoto zberu:
- Zabezpečiť výrobu zvozových žetónov na každú domácnosť 26 kusov.
-

Distribúcia do domácností za výšku poplatku za jednorazový vývoz, evidencia platby.

-

Prijať zodpovedného pracovníka, ktorý, by chodil so zvozovou spoločnosťou zberať
žetóny, viesť ich evidenciu.

Riziko pre obec – návratnosť poplatkov od občanov - možné obchádzanie poplatku občanmi,
stála kontrola vývozov.
Návrh zaviesť množstvový zber je po zavedení kvalitného triedenia odpadov v obci. Ukáže to
kalkulácia a štatistiky za posledných 12 mesiacov.
Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo navrhuje
zníženie poplatku za TKO na rok 2017 zo 16 € na 14,50 eur na osobu a rok, merná nádoba pre
každú domácnosť je 120 litrov.

Mimoriadny platený netriedený vývoz na čo slúži označenie - zelená nálepka si občania
môžu priplatiť v sume ročného poplatku 46,80 t.j. za 1,80 eur za jeden vývoz pri použití 120
litrovej nádoby.
Návrh uznesenia č. 6/5/2016:
OZ schvaľuje dodatok číslo 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZNO číslo 1/2014
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Šalgočka. Výška TKO sa znižuje na 14,50 € na osobu a rok. Mimoriadny platený
netriedený vývoz na čo slúži označenie - zelená nálepka si občania môžu priplatiť v sume
ročného poplatku 46,80 t.j. za 1,80 eur za jeden vývoz.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Kišš, Majková, Kohýl, Žáková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 6/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 6 – Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
Pani kontrolórka Daniela Sklenárová prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok
2017-2019. Toto stanovisko tvorí súčasť zápisnice ako príloha.
Návrh uznesenia č. 7/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolórky obe k návrhu rozpočtu na
rok 2017-2019
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 7/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Poslanci OZ obdržali v materiáloch na pracovnom zastupiteľstve návrh rozpočtu na rok 2017,
ktorý bol podrobne prerokovaný a odborné stanovisko kontrolórky obce odporúča tento návrh
rozpočtu schváliť. V rozpočte sa počíta s realizáciou investičného zámeru vybudovaním
chodníka v obci. Rozpočet je zostavený ako prebytkový.
Návrh uznesenia č. 8/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2017.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 8/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 8 – Plán kontrolných činností na I. polrok 2017
Pani kontrolórka poslancom predniesla návrh kontrolných činností na I. polrok 2017. Poslanci
OZ nemali pripomienky k tomuto návrhu, prípadne podľa požiadaviek poslancov OZ sa
rozšíri tento plán činnosti.
Návrh uznesenia č. 9/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolných činností na I. polrok 2017
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 9/5/2016 bolo schválené.

Bod č. 9 – Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
Tento bod programu bol prerokovaný po zložení sľubu pani Angely Žákovej, nakoľko musela
kvôli pracovným povinnostiam skorej odísť z rokovania OZ.
Po predložení správy o prerokovaní zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce
Šalgočka, stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k týmto zmenám, OZ schválilo návrh VZNO, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien
a doplnkov ÚP obce Šalgočka. Týmto ukladá zabezpečiť obecnému úradu zverejnenie tohto
VZNO 02/2016, označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť zmien a doplnkov ÚP
schvaľovacou doložkou, vyhotoviť o obsahu zmien a doplnkov registračný list, zabezpečiť
uloženie zmien a doplnkov ÚP na OÚ Trnava, na MSÚ v Seredi a na obci.
Návrh uznesenia č. 10/5/2016:
1.
Berie na vedomie
a)

správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
(príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

c)

stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia
územného plánovania zo dňa 07.12.2016 zn.. OU-TT-OVBP1-2016/036526/Há, z
preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
podľa § 25 stavebného zákona

2.

Schvaľuje

a)

Zmeny a doplnky 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka,

b)

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a
doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 2)

c)

VZN č. 02/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016
Územného plánu obce Šalgočka

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 02/2016
Termín :
ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2016

b)

označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2016
Územného plánu obce Šalgočka schvaľovacou doložkou
Termín :
do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2016

c)

vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

d)

zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
v obci (Obecný úrad Šalgočka), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej
politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný
úrad v Seredi)
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Kišš, Majková, Kohýl, Žáková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 10/5/2016 bolo schválené.
Bod č. 10 – Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
Na návrh ekonómky obce je treba upraviť rozpočtované položky z dôvodu zmeny typu
aktivačných služieb, z dôvodu spracovania žiadostí o dotácie z EÚ, treba upraviť
rozpočtovanú položku ,,špeciálne služby“ o sumu, ktorá bola vynaložená na zabezpečenie
spracovania týchto projektov a zmeny zákona o odvodoch volebných komisií.
Návrh uznesenia č. 11/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtovaných položiek, ktoré sú zhrnuté
v rozpočtovom opatrení číslo 1/2016.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 11/5/2016 bolo schválené.
Bod č. 11 – Rôzne
Starostka informovala poslancov OZ
- o schválení nového zákona o miestnom poplatku za rozvoj, týka sa to výstavby rodinných
domov, priemyselných objektov.

- o vyhodnotení jesenných dekorácií - zapojilo sa 22 rodín. Fotodokumentácia je zverejnená
na webovej stránke obce. Aj tento rok sa dal spracovať z jesenných dekorácií kalendár, ktorý
obdrží každý účastník tejto súťaže.
- X. obecný ples sa bude konať 04.02.2017. Vstupné na pár bude 40€.
- 25.02.2017 je posledná fašiangová sobota. Bude sa konať fašiangový sprievod po obci
a v kultúrnom dome ako záver fašiangov pochovávanie basy.
- bude podaný znova projekt na zateplenie verejnej budovy – KD a na odstránenie starých
environmentálnych záťaží.
- odmeny poslancom OZ podľa odmeňovacieho poriadku vychádzajú 10€ za každé obecné
zastupiteľstvo, teda východisková suma je 60€/rok.
Návrh uznesenia č. 12/5/2016:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyššie uvedené informácie v bode ,,Rôzne“.
Hlasovanie:
Prítomní
3
Za
3 (p. Kišš, Majková, Kohýl)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 12/5/2016 bolo schválené.
Bod č. 11 – Záver
Starostka obce s poďakovaním za prácu poslancom OZ, kontrolórke obce a pracovníčke obce
ukončila zasadnutie OZ.

Starostka obce:

Helena Mesárošová, v.r.

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

Overovateľ:

Tibor Kišš, v.r.

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

Zapisovateľka:

Barbora Macháčová, v.r.

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

V Šalgočke 14.12.2016

