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

v kultúrnom dome 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková, Angela Žáková, Tibor 
Kišš podľa prezenčnej listiny. 
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. Kišša a p. Kohýla 
za overovateľa zápisnice: : p. Majkovú a p. Žákovú 
Návrh uznesenia č. 1/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kišša a p. Kohýla 
a overovateľov zápisnice p. Majkovú a p. Žákovú. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/2/2017 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesenia 
3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za 

rok 2016 
4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2016 audítorom 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
Návrh uznesenia č. 2/2/2017: 
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. 2/2/2017 bolo schválené. 
 
 
 
 
 



Bod č. 2 – Kontrola uznesenia 
Starostka obce informovala poslancov OZ o prijatých uzneseniach zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017, kde OZ schválilo komplexný návrh urbanistickej štúdie 
IBV ,,Pri kríži“, možnosti, ktoré má obec na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod 
futbalovým ihriskom, ktoré užíva TJ Poľnohospodár Šalgočka, finančný príspevok pre ZŠ 
s MŠ Zemianske Sady vo výške 1 000,00 € - finančný príspevok bol poukázaný na účet školy. 
Starostka obce skonštatovala, že uznesenia boli splnené. 
Návrh uznesenia č. 3/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia s predchádzajúceho OZ boli splnené. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 3/2/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 3 – Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2016 
Kontrolórka obce pani Daniela Sklenárová predniesla správu k Záverečnému účtu obce 
a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2016 a Individuálnu výročnú správu. 
Skonštatovala, že OZ môže schváliť bez výhrad Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie. Obec netvorí rezervný fond za rok 2016.  
Návrh uznesenia č. 4/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 
bez výhrad. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/2/2017 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 5/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že hospodárenie obce za rok 2016 netvorí rezervný 
fond a berie na vedomie správu kontrolóra obce za rok 2016 
 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/2/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 4 - Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2016 audítorom 
Starostka obce prečítala Audítorskú správu za rok 2016 od JURA audit, s.r.o., ktorá bola 
zostavená 30.06.2017, licencia SKAU  232. Túto správu OZ zobralo na vedomie. 
Návrh uznesenia č. 6/2/2017: 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/2/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 5 – Rôzne 

1. Návrh VZN obce o vymedzení miest na vyvesovanie volebných plagátov. Podľa 
návrhu VZNO miesta na vyvesovanie plagátov sú na obecných tabuliach pred COOP 
Jednota a pri obecnom úrade za podmienok stanovených v navrhnutom VZNO. 

Návrh uznesenia č. 7/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZNO o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane č. 1/2017. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Žáková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/2/2017 bolo schválené. 
 

2. Štatút obce – nakoľko sa už viackrát novelizoval Zákon o obecnom zriadení, OZ 
vydalo nový štatút obce podľa novelizácie Zákona o obecnom zriadení s tým, že v §12 
tohto štatútu obec vedie pamätnú  knihu obce. Pani Žáková navrhla, že vedenie 
kroniky musí spĺňať určité podmienky a bolo by vhodné, keby podľa tejto pamätnej 
knihy sme začali písať aj kroniku obce, ktorú musí viesť kronikár, ktorý je vyškolený 
a bude dodržiavať zásady písania kroniky. 

Návrh uznesenia č. 8/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obce 

Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Žáková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/2/2017 bolo schválené. 
 
 

3. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom na základe výzvy pani 
Gálikovej, ktorá neprijala žiadnu z našich ponúk na dohodu a poslala výzvu na 
vypratanie hracej plochy a zbúranie časti budovy, ktorá stojí na jej pozemku, keď 
nezaplatíme do 10 dní od doručenia výzvy jej požadovanú sumu 23 800,00 € za 
objekt, prípadne ňou stanovenú výšku nájomného. Nakoľko Obec Šalgočka chcela 
pomôcť TJ Poľnohospodár Šalgočka, ktorá je zaregistrovaná v evidencii občianskych 
združení a má pridelené svoje IČO, zlegalizovať vlastnícke práva k pozemkom pod 
futbalovým ihriskom, ktoré užívajú, tým, že odkúpi predmetné pozemky a následne 
ich bude prenajímať TJ Poľnohospodár Šalgočka, tak podľa týchto požiadaviek pani 
Gálikovej obec nedisponuje takým vysokým objemom voľných finančných 
prostriedkov, aby mohla takto postupovať v prospech TJ Poľnohospodár Šalgočka. 



Obec bola ochotná platiť za TJ Poľnohospodár Šalgočka i ročný nájom za 
nehnuteľnosť, ale vo výške 300,00 € ročne, nakoľko sa stará o porast stromov – 8 
topoľov, ktoré treba každoročne opilovať a zmladzovať horolezeckou technikou, 
a toto nás stojí 1 200,00 € ročne. OZ zobralo na vedomie fakt, že ihrisko užíva 
občianske združenie TJ Poľnohospodár Šalgočka, čo je iný právny subjekt ako Obec 
Šalgočka. To, že stavba budovy šatní pre futbalistov  na parcele 173/86 so súpisným 
číslom 152 v rozlohe 82m2 stojí na pozemku pani Gálikovej, ktorá tam bola 
skolaudovaná ešte v roku 1972, investorom bolo MNV Zemianske Sady s predsedom 
Jozefom Košťálom, dozoroval to ONV Galanta - Elíz Bohuslav, vedúci odboru 
a dodávateľ stavby bolo JRD Zemianske Sady – predseda Ing. Lipovský. Rozhodnutie 
o prípustnosti stavby bolo vydané 24.08.1971 – číslo akcie 122/1971. Sme ochotní 
túto plochu pod touto budovou odkúpiť.  A zároveň poslanci OZ navrhli, aby sme si 
uplatňovali úhradu nákladov na údržbu stromového porastu pri ihrisku, nakoľko pani 
Gáliková nesúhlasila s výrubom týchto preschnutých a vysokoalergénnych stromov, 
ktoré často ohrozujú ľudské životy odlomením konárov a poškodzovaním hracej 
plochy a zábradlia okolo hracej plochy. 

Návrh uznesenia č. 9/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že užívanie ihriska je občianskym združením TJ 
Poľnohospodár Šalgočka a nie obcou.  
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Žáková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/2/2017 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 10/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku vo výmere 82 m2 pod budovou 
futbalových šatní na parcele 173/86 súpisné číslo 152. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Žáková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 10/2/2017 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 11/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uplatnenie si náhrady výdavkov, ktoré obci vznikli pri 
opilovaní a zmladzovaní stromového porastu – topoľov. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Žáková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 11/2/2017 bolo schválené. 
 

 
4. Informácia o výberových konaniach – starostka obce informovala poslancov OZ 

o výberových konaniach, a to na projekt z Programu obnovy dediny, kde sa bude 
riešiť svah pod ihriskom, vyhrala záhradnícka firma Jozef Urban – ZÁHRADNÍK, 



Hájske č. 460. Výberové konanie na budovanie chodníkov I. etapa vyhrala firma 
Zemné a stavebné práce Patrik Ščasný, Zemianske Sady 223. 

5. Dotácia PPA – chodníky – po roku a pol PPA potvrdila prijatie žiadosti o dotáciu 
a žiadala doplniť platnosť podaných dokladov a zmlúv, takže žiadosti ešte stále neboli 
vyhodnotené. 

6. Cesta na Sýpku – v pondelok 19.06.2017 na Obecnom úrade v Šalgočke bolo zvolané 
stretnutie ohľadne riešenia prechodu a užívania účelovej komunikácie, ktorú využívali 
družstevníci a SHR ako prístupovú k svojim nehnuteľnostiam, nakoľko sa zmenil 
vlastník pozemku pod touto účelovou komunikáciou, tak bolo treba dohodnúť sa na 
údržbe a oprave tejto cesty. Teleso cesty vybudovalo družstvo Pata, a tí by ju mohli 
zlegalizovať. Zatiaľ k dohode na stretnutí neprišlo a problematika je i naďalej 
otvorená. 

7. Futbalisti TJ Poľnohospodár Šalgočka úspešne ukončili sezónu 2016 - 2017 tým, že 
postúpili do okresnej súťaže, budú hrať majstrovstvá okresu, je treba prehodnotiť 
rozpočtovú položku v rámci dotácií TJ. Základné poplatky za štartovné, rozhodcov 
a servisné poplatky budú vo výške 2 600,00 €, nakoľko v položke dotácie pre TJ bolo 
rozpočtovaných len 2 000,00 €, je treba túto položku v rozpočte priebežne upraviť 
podľa potreby. 

 
Návrh uznesenia č. 12/2/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtovej položky – dotácie pre TJ 
Poľnohospodár Šalgočka. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Žáková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 12/2/2017 bolo schválené. 
 

 
8. Podľa pripomienok poslancov je treba dávať pozor pri kontajneroch na druhotné 

suroviny pri COOP Jednote, aby tam nevznikal neporiadok, hlavne pri kontajneri na 
textil, nakoľko je to v strede dediny. 

 
Návrh uznesenia č. 13/2/2017: 
Poslanci OZ ostatné informácie v bode rôzne, za ktoré sa nehlasovalo zobralo na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 13/2/2017 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 6 – Záver 
Starostka obce s poďakovaním za prácu poslancom OZ, kontrolórke obce  a pracovníčke obce 
ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
 



 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová                  ................................................ 
 
Overovateľ:  Viera Majková                         ................................................. 
 
                                    Angela Žáková                        ................................................. 
        
Zapisovateľka:  Barbora Macháčová                 ................................................. 
 
 
 
V Šalgočke 30.06.2017 

 

 


