Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
konaného dňa 26.03.2018 o 18.00 hod.
na obecnom úrade
Prítomní: poslanci OZ: Miroslav Kohýl, Viera Majková, Angela Žáková, Tibor Kišš ospravedlnený p. Peter Kobora - podľa prezenčnej
listiny.
Starostka obce - Helena Mesárošová
Zapisovateľka - Blašková Ľubica
Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.
Za zapisovateľku určila Blaškovú Ľubicu,
Za navrhovateľov uznesenia: p. Majková a p. Kišš
Za overovateľa zápisnice: p. Žáková a p. Kohýl
Návrh uznesenia č. 1/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Majkovú a p. Kišša a overovateľov zápisnice p. Žákovú a p. Kohýla.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 1/1/2018 bolo schválené.
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
7. Rôzne
8. Záver
Návrh uznesenia č. 2/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 2/1/2018 bolo schválené.

Bod č. 2:
Kontrola uznesenia
Starostka obce informovala poslancov OZ o prijatých uzneseniach zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 12. 2017. Vyplynula
úloha pre obecný úrad začať riešiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom s novým majiteľom ornej pôdy s pánom
Samuelom Oborákom. Pani starostka informovala o to, že už sa začali riešiť zmeny a doplnky územného plánu č. 2 v lokalite pri ihrisku, dal
sa urobiť geometrický plán obecných pozemkov na zmenu z EKN do CKN, práve zápis geometrického plánu je pripravený na zapísanie na
katastri nehnuteľností.
Návrh uznesenia č. 3/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenie s predchádzajúceho OZ bolo splnené.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 3/1/2018 bolo schválené.
Bod č.3:
Informácia o čerpaní rozpočtu za 2017
Ekonómka obce p. Ľubica Blašková a kontrolórka obce p. Daniela Sklenárová pripravili materiály čerpania rozpočtu obce za rok 2017,
podali k nemu vysvetlenie položiek príjmov a výdavkov, ktoré si poslanci OZ doma preštudujú k budúcemu zasadnutiu OZ s tým, že sa
predložia účtovné poznámky, záverečný účet obce a správa audítora. Starostka obce informovala o stave finančných prostriedkov na BÚ
obce.
Návrh uznesenia č. 4/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2017.

Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 4/1/2018 bolo schválené.
Bod č. 4:
Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018
Poslanci OZ obdržali materiály k zmenám k novele zákona o obecnom zriadení, po vysletlení a po diskusii o týchto zmenách tieto informácie
zobrali na vedomie.
Návrh uznesenia č. 5/1/2018:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 5/1/2018 bolo schválené.

Bod 5:
Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
Pani starostka informovala poslancov OZ, že máme schválenú dotáciu z PPA vo výške 66 454,62 €. Podpísala zmluvu a zaslala na ratifikáciu
na PPA. V zmluve je, že nám PPA poskytne zálohovú platbu vo výške 85% /56486,42/ po právoplatnosti nadobudnutia zmluvy na naše
požiadanie a po kontrole splnenia oprávnených výdavkov projektu vyplatí zvyšok 15% /9968,19/ ak uznajú všetky výdavky. Firma
Betonmix bude s prácami predpokladá hotová do konca apríla, bude treba vyplatiť faktúru zhruba na 63 000 € za práce. Tak je treba
pravdepodobne zobrať preklenovací úver na zaplatenie prác a potom ho vrátiť banke po refundácii zálohovej platby.
Teraz, keď sa robia nové chodníky, tak chodník, ktorý bol relatívne dobrý od kostola po Zemianske Sady ostal úplne polepený. Vybavuje sa
aj na túto časť projekt a povolenie, tak by sa z úveru dokončila aj táto časť. Ale najprv sa musia vyjadriť vodári ako urobili opravy či je tam
plast alebo liatina pretože po ich opravách to zostalo takto - polámané betóny, prepadnutý chodník, ale aj občania tomu neumálili, že nemajú
urobené vjazdy – rod. Bubáková, ktorá parkuje autá nad kanálom a na časti chodníka. Boli už na toto upozornení sľúbili, že v krátkej dobe si
vybudujú vjazd, prípadne aj parkovacie miesto. Takže chodník doteraz čo bol dobrý zostal v dezolátnom stave. Najprv sa musí vyriešiť
projekt z dotácie a potom po vybavení príslušných dokladov sa bude pokračovať v oprave jestvujúceho chodníka od kostola smerom na
Zemianske Sady.
Pani starostka navrhuje vybaviť preklenovací úver do výšky 50 000 € v OTP banka na prefinancovanie tejto investičnej akcie.
Návrh uznesenia č.6/1/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre úver pre obec do výšky 50 000 € na investičnú akciu Chodníky Šalgočka v OTP banke.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 6/1/2018 bolo schválené.
Bod č. 6
Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
Pani starostka spracovala a sú podané žiadosti o dotáciu na ministerstvo financií vo výške 13.500 € na zateplenie a opravu stropu
v kultúrnom dome.
Na Prezídium policajné zboru na bezpečné priechody pre chodcov – vybudovanie priechodu osvetlenie a pohybové senzory v telese vozovky
Na VUC je podaná žiadosť o dotáciu na Družobný deň obcí vo výške 1.500 € , na Obecný deň pri príležitosti 770 výročia I. písomnej
zmienky o obci tiež vo výške 2.400 € za ktoré by sme urobili malé prezentačné darčeky- kľúčenky, prívesky. Dala by sa urobiť fotokópia
obrazu Sťatie sv. Barbory, ktorý ukradli z kostola tým by sme mali všetky ukradnuté obrazy vo fotokópiach späť.
A z vlaňajška je podaná žiadosť na zateplenie verejnej budovy a výmeny strešnej krytiny na PPA Program rozvoja vidieka, tiež na Programe
obnovy dediny na úpravu okolia cintorína.
Pripravuje sa výzva na opravu pozemných komunikácií, tak chystáme projekt na opravu cesty pred obecným úradom.
Návrh uznesenia č.7/1/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o žiadostiach podaných na dotácie.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 7/1/2018 bolo schválené
Bod č. 7:
Rôzne
Pani starostka podala poslancom OZ tieto informácie o už uskutočnených kultúrnych akciách i o nastávajúcich
Obecný ples 2018 : Pred plesom sa zakúpili záclony a záves do veľkej sály, dokúpili sa taniere, veľké hrnce a príbory. Pán
Nemeček Maroš z Dvorníkov nám dal kryt na odsávač do kuchyne, tak p. Šípka má zohnať odsávanie do stropu a rúru ktorá bude
paru odvádzať hore. Do kultúrneho domu sme mali ponuku na stoličky v cene 21€ s DPH za kus, ale pri skúške rozloženia za
stôl sme zistili, že máme stoly dl 120 cm, kde sa 2 stoličky tohto typu nezmestia lebo sú stohovateľné a spodé rozpätie nôh je
široké55 cm, operadlo je vyklopene 15 cm do priestoru, tým by sme neuložili kapacitne 90 stoličiek. Musíme hľadať stoličky
rovného tvaru ako máme pôvodné, aby sa menuseli meniť stoly.
Vyhodnotili sme 6. 3. aj jesenné dekorácie, každá zúčastnená rodina dostala malý balíček káva, perníky čaj, arašídy, kroasant.
Najkreatívnejším výzdobám sme dali do balíčka ešte fľašku sektu rod. Nemečková, Hornáková, Soboňová, Stranovská.

-

-

-

-

Chystáme opäť veľkonočné výzdoby parkov pribudnú postavičky z preglejky a pán Kohýl Tibor ich vymaľuje.
Budeme robiť i Deň narcisov spolu zo ZŠ dňa 13. 4. 2018
28. 4. 2018 navrhujeme urobiť súťaž vo varení gulášu, nakoľko 30. Je v pondelok, každý bude v práci, tak je to vhodný termín,
postavíme aj Máj. Ale 1. je v utorok a stredu sa ide do práce.
30. 06. 2018 už ako som oznámila bude u nás sa konať Družobný deň obcí, treba povymýšľať ako ho zorganizovať, aby bol
atraktívny pre obyvateľov.
Obecný deň s oslavou 770 výročia I. písomnej zmienky o obci navrhujem 6. októbra týždeň pred hodami, treba pripraviť
výstavku ako po minulé roky a aj ovocie, zeleninu a rôzne zaujímavé predmety. Tiež urobíme kútik k 50. výročiu futbalu, malú
degustáciu vína z RaVODu.
Pani kontrolórka obce so starostkou obce informovali o podaných sťažnostiach na obec. Zvyčajne občania napíšu vetu do mailu
a myslia si, že je to tým vybavené, nie sú ochotní sa podpísať. Prípadne zaprú, že to niekto iný poslal z ich mailu. Pani Žáková
podotkla, že pokým sťažnosť nie je podaná písomne alebo elektronicky s príslušnými náležitosťami ako je podpis sťažovateľa,
tak takéto sťažnosti sú bezpredmetné. Prípadne ak je podaná sťažnosť ústne tak o nej musí byť záznam a podpísaný
sťažovateľom podľa zákona o sťažnostiach.
Pani Majková apelovala na zasypanie kamenivom priestor medzi múrom p. Supeka a obecným chodníkom, nakoľko sa blížia
veľkonočné sviatky bude zvýšený pohyb chodcov a niekde je medzera hlboká až pol metra , aby sme predišli úrazom treba to
urýchlene urobiť a nečakať, kým si to pán Supek zaizoluje. Mal na tieto veci dostatočný časový úsek. Pani starostka dala prísľub,
že sa ako izolácia dá popri múre nopová fólia a požiada firmu Betonmix o dodávku kameniva na zásyp.
Štatistický úrad zverejnil priemernú minimálnu mzdu v národnom hospodárstve za rok 2017 je to 945,00 €. Od tejto mzdy sa
odvíja valorizácia platu starostky obce aj kontrolórky obce.
Podľa nového zákona od roku 2016 je treba vypracovať komunitný plán sociálnych služieb obce podľa požiadaviek občanov.
Treba urobiť prieskum dotazníkom alebo priamymi podaniami občanov.
Na futbalovom zväze v Galante sa bude konať 23. 04. 2018 mimoriadna konferencia k téme zakladania a výchovy mládežníckych
družstiev nakoľko rapídne klesol počet detí v obciach.
Komplex odpadová spoločnosť dodala nový oranžový kontajner na zber obalov – tetrapakov, je umiestnený pri COOP Jednote.
Pani Majková pripomienkovala púšťanie ohňostrojov počas rodinných osláv v kultúrnom dome. Pani starostka informovala
poslancov OZ, že už urobila opatrenie a upozornila prenajímateľov KD, že podľa zákona v priestoroch KD je zakázané púšťať
ohňostroj nakoľko sme v zóne 300 m od kultúrnej pamiatky kostola sv. Terézie.

Návrh uznesenia č.8/1/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode Rôzne
Prítomní
4
Za
4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 8/1/2018 bolo schválené
Bod č. 8:
Starostka obce všetkým s poďakovaním za spoluprácu ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starostka obce:

Helena Mesárošová

vr.

Overovateľ:

Angela Žáková
Miroslav Kohýl

vr.
vr.

Zapisovateľka:

Ľubica Blašková

vr.

V Šalgočke 26. 03. 2018

