
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 30. marca 2017 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková, Angela Žáková podľa 
prezenčnej listiny. Ospravedlnený Tibor Kišš 
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. Žákovú a p. Majkovú 
za overovateľa zápisnice: : p. Koboru a p. Kohýla. 
Návrh uznesenia č. 1/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Žákovú a p. Majkovú 
a overovateľov zápisnice p. Koboru a p. Kohýla. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/1/2017 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesenia 
3. Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2016 
4. Návrh zadania urbanistickej štúdie ,,Pri kríži“ 
5. Správa kontrolórky obce za rok 2016 
6. Návrh riešenia vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom 
7. Rôzne 
8. Záver 
Návrh uznesenia č. 2/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 2/1/2017 bolo schválené. 
 
 
 
 
 



Bod č. 2 – Kontrola uznesenia 
Starostka obce informovala poslancov OZ o prijatých uzneseniach zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016, kde vyplývalo pre obecný úrad zabezpečiť zverejnenie 
VZNO 02/2016, označiť textovú časť ÚP – Zmeny a doplnky, vyhotoviť registračný list 
zmien a doplnkov ÚP a uložiť ich na Krajský stavebný úrad Trnava, Spoločný stavebný úrad 
Sereď a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Návrh uznesenia č. 3/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia s predchádzajúceho OZ boli splnené. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 3/1/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 3 – Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2016 
Poslanci v dostatočnom časovom predstihu obdržali prehľad čerpania rozpočtu za rok 2016 
podľa jednotlivých účtovných kapitol. Po spoločnom prebratí všetkých položiek rozpočtu 
a diskusii o nich poslanci OZ zobrali na vedomie toto čerpanie rozpočtu za rok 2016 
(materiál k čerpaniu rozpočtu tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice). 
 
Návrh uznesenia č. 4/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2016. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/1/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 4 - Návrh zadania urbanistickej štúdie ,,Pri kríži“ 
Po schválení ÚP – Zmeny a doplnky na lokalitu B6 pre IBV pán Matúš Sobotovič, Šalgočka 
61 ako investor stavby IBV dal spracovať Komplexný urbanistický návrh – urbanistickú 
štúdiu návrh IBV ,,Pri kríži II“. Po preštudovaní tohto návrhu, ktorý rieši výstavbu 15-tych 
nových rodinných domov, OZ súhlasí s navrhovaným riešením uvedenej lokality. 
Návrh uznesenia č. 5/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komplexný urbanistický návrh – urbanistickú štúdiu návrh 
IBV ,,Pri kríži II“ bez pripomienok. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/1/2017 bolo schválené. 
 
 
 



Bod č. 5 – Správa kontrolórky obce za rok 2016 
Kontrolórka obce p. Sklenárová oboznámila poslancov OZ s plnením plánu kontrolnej 
činnosti za II. polrok 2016. Skonštatovala, že nezistila žiadne závažné pochybenia pri práci na 
obecnom úrade (podrobná správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice). 
Návrh uznesenia č. 6/1/2017: 
OZ schvaľuje správu kontrolórky obce o činnosti za II. polrok 2016. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/1/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 6 – Návrh riešenia vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom 
Po oznámení rozhodnutia JUDr. Martina Hudáka advokáta, ktorý zastupuje pani Martu 
Gálikovú pri riešení vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom TJ Poľnohospodár 
Šalgočka poslal poslednú predsporovú výzvu – pokus o mimosúdnu pokonávku s tým, že jeho 
klientka zotrváva na jej pôvodnom návrhu zo dňa 18.03.2015, teda na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na parc. číslo 173/22 vo výmere 4 753m2 a k parc. č. 173/322 o výmere 7 m2, a to je 
spoločne vo výmere  4 760 m2 za jednotkovú cenu 5€/m2, čo sa rovná 23 800 € alebo nájom 
za užívanie 1 200 € ročne, t.j. 0,25 €/m2/rok a vysporiadanie užívania pozemkov za roky 
2014, 2015, 2016 vo výške 3 600 €. Ak dôjde k uzatvorenie kúpnej zmluvy, nebude si klient 
účtovať odplatu za užívanie pozemkov obcou od roku 2014 do pomernej časti kalendárneho 
roka 2017. 
Ponuka obce podľa jej možností je nasledovná: 

a) Vymeniť pôdu rovnakej bonity a v rovnakej lokalite s pozemkami pod ihriskom 
evidovaných ako parcely registra „C“ a to:  parc. č. 173/76 vo výmere 320 m2 + 
pozemok parc. č. 173/83 vo výmere 2 795 m2 + pozemok parc. č.  173/77 vo výmere 
573 m2 pozemky spolu vo výmere 3 688 m2 za pozemok evidovaný ako parcela 
registra „E“ parc. č. 173/89 vo výmere 3 349 m2 + finančný doplatok v rozdiele 
výmery za 339 m2. Nakoľko parcela 173/91 vo výmere 766 m2 je vytvorená ako 
bariéra pred poľnohospodárskymi mechanizmami, ktoré obrábajú polia nad areálom 
TJ, aby sa netočili s týmito strojmi tesne pred budovou. 

b) Vzhľadom na to, že športovú plochu 6 mesiacov v roku nevyužívame z dôvodu 
november, december, január, február tvorí zimné obdobie. Máj a jún kvitnú topole, 
ktoré púšťajú páperové kvety, ktoré zamoria celú plochu a nedá sa tu kvôli silným 
alergénom využívať celý areál. Tieto kvety zamorujú i pozemky, ktoré sú v našom 
vlastníctve. Navrhujeme nájom maximálne do výšky 300 €/rok. Údržbu stromových 
porastov – topoľov si vlastník p. Gáliková musí udržiavať na vlastné náklady tak, aby 
neobmedzovala využívanie pozemkov iných vlastníkov. Obec ročne stojí údržba 
týchto strov 1000 €. 

c) Ak ponuky z našich  návrhov nebudú akceptované, tak vypraceme plochu ihriska, 
ktorá pani Gálikovej patrí s tým, že jej povinnosťou bude starať sa o túto pôdu 
a o tieto stromy, ktoré znehodnocujú aj náš vlastný majetok.  Odkúpime plochu 
pozemku pod budovou šatní TJ za cenu primeranú našej lokalite. 

Návrh uznesenia č. 7/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto možnosti vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov pod 
futbalovým ihriskom 
Hlasovanie:  



Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/1/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 7 – Rôzne 

1. Prijali sme žiadosť zo ZŠ s MŠ Zemianske Sady o finančný príspevok, v dôsledku 
nízkeho počtu žiakov majú obmedzený rozpočet školy, napriek tomu, že maximálne 
šetria finančnými prostriedkami, tieto nepostačujú na nákup čistiacich prostriedkov 
a kancelárskych potrieb, pretože tento školský rok chcú aj rekonštruovať umyváreň 
a sociálne zariadenia v materskej škole. Chceli by zakúpiť vešiakové police na 
chodby, tak žiadajú príspevok vo výške 2 000€. Každoročne v rozpočte počítame 
s príspevkom pre školu vo výške 1 000€. Za rok 2016 ich škola využila na nákup 
zariadenie do cvičnej kuchynky pre žiakov. Nakoľko nevieme predpokladať ako sa 
finančná situácia obce bude vyvíjať, tak navrhujeme príspevok vo výške 1 000€ podľa 
schváleného rozpočtu. 

Návrh uznesenia č. 8/1/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre ZŠ s MŠ Zemianske Sady podľa schváleného 
rozpočtu  na rok 2017 vo výške 1 000€. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    3 (p. Kobora, Majková, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  1 (p. Kohýl)  
Uznesenie č. 8/1/2017 bolo schválené. 
 

2. Starostka obce informovala poslancov OZ, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na 
vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky po č. d. 57 ako podlimitná zákazka. 
Momentálne pracujem geodet na zameraní a vytýčení stavby. 

3. Starostka obce informovala poslancov o podaní majetkového priznania za svoju osobu 
aj za kontrolórku obce pani Sklenárovú. 

4. Obec dostala ponuku na umiestnenie kontajnera na jedlé oleje v objeme 200 l, ale 
nakoľko máme zabezpečený zber jedlých  ale aj motorových olejov, tak nepripadá do 
úvahy len kontajner na jedlé oleje. 

5. V obci plánujeme 07.04. 2017 v spolupráci so ZŠ ako každoročne ,,Deň narcisov“. 
Stavanie mája a súťaž vo varení gulášu ,,Varí celá rodina, varí celá dedina“ bude 
v sobotu 29.04.2017. Táto súťaž mala dobrý ohlas, tak ako vlani, aby sa prihlasovali  
minimálne trojčlenné družstvá a  navarili 10 litrov gulášu. Bude sa súťažiť o vecné 
ceny. 

6. Za akciu na fašiangy sme mali veľmi dobré ohlasy a zároveň starostka obce ďakuje 
všetkým organizátorom. 

7. Na TJ sme zadali objednávku na výmenu vchodových dverí, nakoľko tie pôvodné 
hliníkové sa pokazili. 

8. Na ihrisku boli opílené topole, nakoľko toto leto boli nadmerne zakvitnuté. Opílenie 
sme robili odborne spôsobilou osobou a  horolezeckou technikou , aby neprišlo k 
poškodeniu. 



9. Plánujeme úpravu verejných priestranstiev v rámci ,,Dňa Zeme“, tiež urobíme brigádu 
v časti chotára obce ,,Vinohrady“, kde vyzbierame plasty v okolí vinohradu a bývalej 
hlbokej cesty. 

10. V priestoroch skládky haluzoviny sa urobil poriadok. Haluzovina sa podrvila. 
Pracovníci AČ pozametali po zime cesty a kanále od posypového materiálu. 

 
Návrh uznesenia č. 9/1/2017: 
Poslanci OZ tieto informácie v bode rôzne 2-10 zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/1/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 8 – Záver 
Starostka obce s poďakovaním za prácu poslancom OZ, kontrolórke obce  a pracovníčke obce 
ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
 
 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová                  ................................................ 
 
Overovateľ:  Peter Kobora                            ................................................. 
 
                                    Miroslav Kohýl                        ................................................. 
        
Zapisovateľka:  Barbora Macháčová                 ................................................. 
 
 
 
V Šalgočke 30.03.2017 

 

 


