
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 25. septembra 2017 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome 
 
 
Prítomní: poslanci OZ: Peter Kobora, Miroslav Kohýl, Viera Majková a Tibor Kišš podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnená 
Angela Žáková. 
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. Majkovú 
za overovateľa zápisnice: : p. Koboru a p. Kohýla 
Návrh uznesenia č. 1/3/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kišša a p. Majkovú a overovateľov zápisnice p. Koboru 
a p. Kohýla. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 1/3/2017 bolo schválené. 
 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesenia 
3. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2017 
4. Prerokovanie zámeru o zámene pozemkov s RaVOD Pata 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
Návrh uznesenia č. 2/3/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 2/3/2017 bolo schválené. 
 
Bod č. 2 – Kontrola uznesenia 
Starostka obce po  skontrolovaní uznesení z minulého zasadnutia OZ skonštatovala, že pre obecný úrad nevyplynuli žiadne 
povinnosti v dôsledku schválených uznesení. 
Návrh uznesenia č. 3/3/2017: 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že nevyplynuli žiadne povinnosti pre OcÚ s predchádzajúceho OZ. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 3/3/2017 bolo schválené. 
 
Bod č. 3 – Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2017 
Poslanci OZ obdržali  materiály  o čerpaní rozpočtu. Spolu so starostkou obce a ekonómkou obce prešli jednotlivé položky 
príjmov a výdavkov s krátkym vysvetlením. Materiály obsahovali aj  prehľad vyplatených miezd  zvlášť na  OcÚ a zvlášť na 
aktivačnú činnosť, kde je refundovaných 80% nákladov úradom práce. Tiež výber poplatkov za TKO a náklady na vývoz 
a uloženie TKO.  Vzhľadom na rešpektovanie podmienok vývozu , triedenia druhotných surovín a TKO je výber  poplatkov 
a náklady na vývoz na uloženie  pokryté pričom sa  do konca roka očakáva mierny prebytok v poplatkoch, preto sa môže 
uvažovať buď-  zníženie sadzby na vývoz TKO alebo za tento prebytok pristaviť na jarné alebo jesenné upratovanie 
kontajnery na veľkoobjemový odpad.   



Návrh uznesenia č. 4/3/2017: 
Poslanci OZ zobrali správu o čerpaní rozpočtu za prvý polrok na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/3/2017 bolo schválené. 
 
Bod č. 4 – Prerokovanie zámeru o zámene pozemkov s RaVOD Pata 
Starostka  obce predložila dôvodovú správu o zámere výmeny pozemkov s RaVOD Pata. Jedná sa o potrebné pozemky pod 
chodníkom od autobusovej zastávky smer Sereď po p. Supeka parc. číslo 70/27 vo výmere 197 m2 a parc. č. 73 vo výmere 
271, ktorá sa nachádza pod verejným priestranstvom pri p. Kušnírovi za pozemky obecné nachádzajúce sa vo vinohrade pri 
sýpke parc. č. 414,415,416 v podiele 3/12, t.j. 2012,25m2. Táto zámena prebehne za podmienok, že RaVOD nám doplatí 
nájom za posledné 2 roky. 
Návrh uznesenia č. 5/3/2017: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov s RaVOD Pata podľa zverejneného zámeru. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/3/2017 bolo schválené. 
 
Ďalšou požiadavkou od RaVOD Pata bola žiadosť o spísanie nájomnej zmluvy na ostatné pozemky- ornú pôdu vo vlastníctve 
obce.  Zatiaľ tieto pozemky síce užíva RaVOD bez nájomnej zmluvy, za čo nám vyplatí nájom za posledné 2 roky, ale 
nechávame voľné pozemky  bez ťarchy, nakoľko je potrebné urobiť ostatné zámeny pod plochou ihriska. K nájmu treba 
urobiť prieskum trhu a dať ich do nájmu za najlepšiu cenu. 
Návrh uznesenia č. 6/3/2017: 
OZ berie na vedomie situáciu okolo nájmov pozemkov. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/3/2017 bolo schválené. 
 
Bod č. 5 – Rôzne 

- Informácia o prácach na budovaní chodníka od autobusovej zastávky po p. Šandora Maroša č. d. 172: práce 
prebiehajú dobre, nastalo zdržanie pri  Ing. Supekovi, nakoľko si buduje oplotenie, momentálne je daždivé počasie, 
ktoré práce prerušilo. Stavebný dozor Ing. Michal Kotman je s kvalitou a časovým harmonogramom spokojný, 
urobil opatrenie, aby sa práce nezdržovali z dôvodu budovania oplotenia Ing. Supeka. 

- Dotácia na chodníky zatiaľ nie je vyhodnotená, stále prebieha kontrola dokladov teraz momentálne je kontrola 
rozpočtových položiek podľa katalógových cien. Preto zvážiť či na ich dokončenie schváliť čerpanie úveru 
v budúcom roku ak by z tejto dotácie neboli nám pridelené finančné prostriedky. 

- Blížia sa hody 15.10. 2017 ako tradične zasa vyzdobíme obec jesennou výzdobou, aj pre občanov bude vyhlásená 
súťaž v aranžovaní jesennej výzdoby svojich priedomí. Pre deti bude Šarkaniáda. Do parku pri kostole pribudne 
perníková chalúpka. Momentálne pracovníci AČ ju maľujú, pripravujú podložie na namontovanie chalúpky. Zámer 
je tam i naaranžovať Ježibabu, aby chalúpka bola ako z rozprávky. Výrobu chalúpky zafinancoval p. Marian 
Rojíček z Kájova, náš rodák. 

- Posedenie s dôchodcami sa bude konať 29. 11. 2017 
- Obecný ples bude 3. 2. 2018, bude hrať živá hudba UNISONG. 

Návrh uznesenia č. 7/3/2017: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tieto informácie. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/3/2017 bolo schválené. 
 

- V budúcom roku oslavujeme 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci, tak k tomuto výročiu by sme mali vydať 
obecný stolový kalendár do každej domácnosti. Jedná sa asi o 200 kusov. Dali by sme tam fotografie z obecných 
akcií, tak ako idú v roku za sebou. Treba urobiť prieskum trhu. 

Návrh uznesenia č. 8/3/2017:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby sa vyrobili stolové obecné kalendáre na rok 2018  k 770 výročiu  prvej písomnej 
zmienky o obci. 



Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Kobora, Majková, Kohýl, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/3/2017 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: Peter Kobora                            ................................................. 
 
                                Miroslav Kohýl                        ................................................. 
        
Zapisovateľka:  Barbora Macháčová                 ................................................. 
 
 
 
V Šalgočke 25.09.2017 

 

 


