
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 14.12.2017 o 10.00 hod. 

na obecnom úrade 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková, Angela Žáková, Tibor 
Kišš podľa prezenčnej listiny. 
Starostka obce - Helena Mesárošová  
Zapisovateľka  - Blahová Petra 
Konštatuje sa, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
Bod č. 1:  
 Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.  
Za zapisovateľku určila Petru Blahovú, 
Za navrhovateľov uznesenia: p. Kobora a p. Kohýla 
Za overovateľa zápisnice: : p. Majkovú a p. Kišša 
Návrh uznesenia č. 1/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Koboru a p. Kohýla 
a overovateľov zápisnice p. Majkovú a p. Kišša. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
 
Uznesenie č. 1/4/2017 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesenia 
3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 
4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým 
ihriskom 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
Návrh uznesenia č. 2/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
 
Uznesenie č. 2/4/2017 bolo schválené. 
 
     
      



 
Bod č. 2:  
Kontrola uznesenia      
Starostka obce informovala poslancov OZ o prijatých uzneseniach zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo dňa 25. 09. 2017, kde OZ schválilo, aby obecný úrad dal vyrobiť stolové 
obecné kalendáre na rok 2018 do každej domácnosti pri príležitosti 770 výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. Starostka informovala poslancov OZ, že kalendáre sú už pripravené 
na roznášanie do domácností spolu aj z harmonogramom vývozu TKO a triedeného zberu. 
Starostka obce skonštatovala, že uznesenie bolo splnené. 
Návrh uznesenia č. 3/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenie s predchádzajúceho OZ bolo splnené. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
 
Uznesenie č. 3/4/2017 bolo schválené. 
 
Bod č.3: 
Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za 2017 a návrh rozpočtu na rok  2018 
Poslanci OZ obdržali v materiáloch očakávanú skutočnosť čerpania rozpočtu za rok 2017 a návrh 
rozpočtu na rok  2018 a výhľadový rozpočet na roky  2019 až 2020. Kontrolórka obce k rozpočtu na 
rok 2018 a roky 2019-2020 predložila svoje stanovisko, v ktorom skonštatovala, že návrh viacročného 
rozpočtu obce na roky 2019 – 2020 a  návrh rozpočtu obce na rok 2018 je spracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu obce  2018 zohľadňuje výdavky obce zabezpečené v rámci samosprávnych funkcií 
obcí preneseného výkonu štátnej správy a tiež kapitálové výdavky pre rozvoj obce. V návrhu rozpočtu 
obce je bežný rozpočet zostavený ako prebytkový. Rozpočet nezvyšuje úverovú zadĺženosť obce v 
roku 2018. (30 000 – chodníky) Pri návrhu rozpočtu boli uplatnené základné princípy : 
zachovanie rozsahu poskytovaných služieb verejnosti a subjektom pôsobiacich na území obce, 
nezvyšovať úverovú zadĺženosť obce, opatrnosti pri rozpočtovaní príjmov, úspora výdavkov obce 

Kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu  na rok 2018  
schváliť bez výhrad a na roky 2019 - 2020 zobrať na vedomie. Rozpočet na rok 2018 počíta so 
zvýšeným podielových daní od štátu a zvýšenie  niektorých správnych poplatkov.  S výstavbou druhej 
etapy chodníka, kde rátame s financovaním cez krátkodobý úver vo výške 30 000€. Očakávaní 
zostatok z roku 2017 bude vo výške 20 000€, takže bude vytvorená dostatočná finančná rezerva pre 
obec. Po individuálnom prerokovaní všetkých položiek v návrhu rozpočtu na rok 2018 po vypočutí 
dôvodovej správy od p. Miroslava Kohýla o financovaní TJ Poľnohospodár Šalgočka sa poslanci OZ 
zhodli na navýšení dotácie pre TJ z dôvodu postupu do vyššej futbalovej súťaže a platenia vyšších 
poplatkov za účasť  v tejto súťaži zo  4 000€ - ako bol pôvodný návrh na 
5 000€. 
 
 



Návrh uznesenia č. 4/4/2017: 

Zvýšenie dotácie pre TJ Poľnohospodár Šalgočka na 5 000€ ročne, pokým sa bude hrať okresná súťaž. 
Hlasovanie:  

Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/4/2017 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 5/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2018 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/4/2017 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 6/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2019-2020 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/4/2017 bolo schválené. 
 
Bod č. 4:  
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom: ornú pôdu pod verejným športoviskom - 
futbalovým ihriskom odkupuje od p. Gálikovej p. Samuel Oborák. Podľa zverejnených ponúk na vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov, ktoré sa ponúkli p. Gálikovej sa informoval o možnosti zmien a doplnkov územnom pláne 
obce a možnej zámene pozemkov prípadne vzájomného predaja pozemkov. Obec Šalgočka koná v tomto prípade 
s ohľadom na osobitný zreteľ nakoľko sa jedná o pozemky pod verejným športoviskom, ktoré darovalo JRD 
Zemianske Sady v roku 1971 na výstavbu športového areálu. Teda občianske združenie TJ Poľnohospodár 
Šalgočka, ktoré finančne podporuje obec a stará sa o areál, využívalo pozemky viac ako 45 rokov ako verejné 
športovisko. Preto sa obec Šalgočka rozhodla vysporiadať tieto vlastnícke vzťahy. Po podrobnom prerokovaní 
ponúk s rodinou p. Samuela Oboráka OZ prijalo túto ponuku tohto zámeru s ohľadom osobitného zreteľa.   
Návrh uznesenia č. 7/4/2017:  

1. Úpravu vlastníckych vzťahov parciel pod futbalovým ihriskom na list vlastníctva  v CKN stave. 
2. Dať vyhotoviť geometrický plán na parcelu EKN: orná pôda 173/21 vo výmere 3691 m² v katastrálnom   
území Šalgočka. 
3. Zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov č.2 k územnému plánu obce s tým, aby zmeny a doplnky boli 
zrealizované do 11/2018. 
4. OZ poveruje starostku obce s prerokovaním a podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a kúpnej alebo 
zámennej zmluvy po splnení zákonných náležitostí s  Samuelom Oborákom, Šalgočka 125   z dôvodu osobitného 
zreteľa nakoľko pozemky sa nachádzajú pod verejným športoviskom t. j. pod futbalovým ihriskom vedených na LV 665 
v katastrálnom území Šalgočka a to: 
        - parcely registra „C“ číslo 173/77 vo výmere 573 m², ostatné plochy 
        - parcely registra „C“ číslo 173/83 vo výmere 2795 m², ostatné plochy 
        - parcely registra „C“ číslo 173/76 vo výmere 320 m², ostatné plochy 
        - parcely registra „C“ číslo 173/86 vo výmere 82 m², zastavané plochy a nádvoria 
        - parcely registra „E“ číslo 173/22 vo výmere 216 m², orná pôda 
        - parcely registra „E“ číslo 173/322 vo výmere 7 m², orná pôda 
Spolu vo výmere 3993 m². 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/4/2017 bolo schválené 



 
Bod 5: Rôzne 
- Kontrolórka obce predložila návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý pol rok 
2018 
-Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej 
účtovnej závierky. Rok  2017 
-Kontrola uverejňovania zmlúv a kontrola uverejňovania došlých faktúr v zmysle zákona č.211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a uznesenia 
-Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku.  
Obdobie 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 
Pravidelné kontroly: 
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1. 1.  2018 - 30. 06. 2018 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. 1. 2018 – 30. 6 .2018 
Ostatné kontroly: 

Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov 
obecného zastupiteľstva. 

Stanoviská Hlavného kontrolóra: 
Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok  2017.(termin Január - Február 2018) 
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017. 
Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok  2018 

Návrh uznesenia č. 8/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý pol 
rok 2018. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/4/2017 bolo schválené. 
 
- Obecnému zastupiteľstvu bola doručená emailom žiadosť o schválenie pre zmenu návrhu 
urbanistickej štúdie „Pri kríži“ – parcely 317/4 a 317/49 a v rozsahu zmeny v návrhu bude 
zahŕňať rozdelenie výstavby do dvoch etáp. Prvá etapa bude zahŕňať len parcelu 317/49 na 
ktorej sa bude riešiť výstavba jedného rodinného domu s napojením na existujúce verejné 
siete a komunikácie. Druhá etapa bude v zmysle pôvodného návrhu podrobne rozpracovaná 
v ďalšom kroku. Dôvodom zmeny je zmena rodinnej situácie a potreba výstavby zahrnutej na 
parcele 317/49 v prvej etape v krátkom časovom úseku. 
Nakoľko návrh zadania urbanistickej štúdie „Pri kríži“ bolo schválené uznesením OZ číslo 
5/1/ 2017 dňa 30. 03. 2017 bez pripomienok OZ konštatuje, že je treba predložiť urbanistickú 
štúdiu tak ako bol predložený návrh a obstarať ju v zmysle stavebného zákona, nakoľko do 
dnešného dňa zadávateľ mal dostatočný časový úsek na jej obstaranie v celku.  
Návrh uznesenia č. 9/4/2017: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Matúša Sobotoviča na zmenu návrhu 
urbanistickej štúdie. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/4/2017 bolo schválené. 
 



 
 
- Starostka obce informovala poslancov OZ o niektorých  kultúrnych akciách na rok 2018 
s tým, že obecný ples sa bude konať 03. 02. 2018, bude hrať skupina Unisong z Paty. 
Fašiangy končia víkendom 10. 02. 2018 plánujeme urobiť fašiangový sprievod po obci a pri 
obecnom úrade ho ukončíme pochovávaním basy. 30. 04. 2018 sa bude konať súťaž vo varení 
gulášu zo stavaním mája a družobný deň sa bude konať u nás v Šalgočke 30. 06. 2018 
nakoľko Cyrila a Metoda je vo štvrtok 05. 06. 2018 a v obci Bojničky plánujú hodové oslavy 
za účasti hudobnej skupiny Kollárovci z bezplatným vstupom tak, aby sa mohlo zúčastniť 
široké okolie, tak sme sa dohodli na tomto dátume konania nášho družobného dňa. 
V septembri by vyvrcholili oslavy 770 výročia prvej písomnej zmienky o obci výstavou 
kultúrnom dome.  
Návrh uznesenia č. 10/4/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie 

o niektorých kultúrnych akciách za rok 2018. 

Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 10/4/2017 bolo schválené 
- p. Peter Kobora predniesol návrh žiadosti, aby na ulici pri cintoríne bola nainštalovaná 
kamera nakoľko dochádza v ulici k častým znečisteniam cesty od blata. P. starostka ho 
informovala o tom, že môže sa preložiť jedna kamera z ihriska na túto ulicu.   
-p. Majková pripomenula, že na ich ulici nesvieti vianočná výzdoba. P. starostka ju 
informovala o tom, že už sa oprava rieši nakoľko táto výzdoba vyskratovala verejné 
osvetlenie. P. Kohýl informoval prítomných, že obec Zemianske Sady  sponzorsky zakúpila 
elektronickú tabuľu pre TJ Poľnohospodár Šalgočka aj tabuľku na striedanie, ktorá bola 
poškodená. 
  
Bod č. 6 – Záver 
Starostka obce všetkým s poďakovaním za spoluprácu ukončila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  
 
 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová     v. r.  
 Overovateľ:  Viera Majková             v. r.  
                                    Tibor Kišš                    v. r.                  
Zapisovateľka:  Petra Blahová               v. r.                 
 
V Šalgočke 14.12.2017 

 

 


