
              Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke, 
konaného dňa 26. 06. 2018 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome. 
 
Prítomní: poslanci OZ: Miroslav Kohýl, Viera Majková, Angela Žáková, Tibor Kišš ospravedlnený p. 
Peter Kobora -  podľa prezenčnej listiny. 
Starostka obce - Helena Mesárošová  
Zapisovateľka  - Žaková Petra 
Starostka obce skonštatovala, že  obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
Bod č. 1:  
 Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.  
Za zapisovateľku určila Žakovú Petru, 
Za navrhovateľov uznesenia: p. Kohýl  a p. Kišš 
Za overovateľa zápisnice: p. Žáková a p. Majková 
Návrh uznesenia č. 1/1/2018: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Kohýla  a p. Kišša a overovateľov 
zápisnice p. Žákovú a p. Majkovú. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
 
Uznesenie č. 1/2/2018 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  
2017  
4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom 
5. Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
Návrh uznesenia č. 2/2/2018: 
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. 2/2/2018 bolo schválené. 
    
Bod č. 2:  
Kontrola uznesenia      
Starostka obce informovala poslancov OZ o prijatých uzneseniach zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo dňa 26. 03. 2018. Vyplynula úloha pre obecný úrad začať riešiť dosypanie priestoru 
vedľa chodníka kamenivom. Táto úloha bola splnená. 
Návrh uznesenia č. 3/2/2018: 
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. 3/2/2018 bolo schválené. 
 
Bod č.3: 
Správa kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie 
za rok  2017  
Ekonómka obce p. Ľubica Blašková prečítala a podala vysvetlenie poslancom OZ k záverečnému 

     účtu obce, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce a kontrolórka obce 
p. Daniela Sklenárová pripravila a prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce a k rozpočtovému 
hospodáreniu za rok 2017, prečítala i účtovné poznámky za rozpočtové obdobie 2017.   
Návrh uznesenia č. 4/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za 
rok 2017. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/2/2018 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 5/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za 2017 bez 
výhrad. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/2/2018 bolo schválené. 
 
Bod č. 4:  
Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 audítorom 
Pani ekonómka obce Blašková prečítala audítorskú správu za rok 2017, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
Návrh uznesenia č. 6/2/2018: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/2/2018 bolo schválené. 
 
Bod 5:  
Príprava organizačného zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v roku 2018 
V novembri 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy, je treba určiť počet volených 
poslancov do obecného zastupiteľstva a úväzok voleného starostu obce. Poslanci OU navrhli podľa 
zákona, aby pre našu obec sme využili hornú hranicu  podľa počtu obyvateľov v počte poslancov t. j. 
teda 5. Starosta obce sa bude voliť na ¾ - úväzok. Volebná miestnosť bude zriadená v kultúrnom 
dome. 
Návrh uznesenia č.7/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do nového volebného obdobia 2019 – 2022 voľbu 5. poslancov 
obecného zastupiteľstva. 



Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/2/2018 bolo schválené. 
Návrh uznesenia č.8/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do nového volebného obdobia 2019 – 2022 voľbu starostu obce 
na ¾ - úväzok. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/2/2018 bolo schválené. 
 
Bod č. 6 
Rôzne 

- Pani kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018-doklad tvorí 
prílohu zápisnice 

Návrh uznesenia č.9/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolných činností na 2. polrok 2018 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/2/2018 bolo schválené 
 

- Na roky 2016-2020 bol spracovaný nový plán odpadového hospodárstva v nadväznosti na 
POH TTSK podľa príslušných zmien zákona o odpadoch. 

Návrh uznesenia č.10/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolných činností na 2. polrok 2018 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 10/2/2018 bolo schválené 
 
- Návrh Komunitného plánu obce Šalgočka poslanci OZ doplnili  tým, že zavedie sa uvítanie 

do života novonarodených detí od januára 2019. 
 Návrh uznesenia č.11/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán obce aj s doplneným návrhom uvítania 
novonarodených detí do života. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  

Uznesenie č. 11/2/2018 bolo schválené 
 
- Návrh  úpravy rozpočtu 1/2018 na rok 2018 

Pani ekonómka obce podľa čerpania rozpočtu obce do 30. 06. 2018 predložila úpravu 
rozpočtovaných položiek  návrh tvorí prílohu zápisnice.  



Návrh uznesenia č.12/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2018. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 12/2/2018 bolo schválené 

 
Starostka obce informovala:  
- o organizačnom zabezpečení Družobného dňa obcí Zemianke Sady – Šalgočka – Pusté Sady. 

Oboznámila prítomných s programom DD a rozdelila úlohy medzi poslancov OZ 
a pracovníkov obce, aby sa DD organizačne zvládol. 

- o pridelení dotácie z Ministerstva životného prostredia na kompostéry. Žiadosť o dotáciu sme 
podávali spoločne obce Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a Dolná streda cez Komplex 
odpadovú spoločnosť. Každá domácnosť dostane pevný  1050 l kompostér, má 7 sekcií 
a každá má objem 150l. 

- o oprave výtlkov na ceste pred obecným úradom 
- o úhrade poplatkov pre futbalistov, nakoľko skončili v tabuľke na 6. mieste tak v súťaži sa 

úspešne držia. Preto bolo potrebné zaplatiť i poplatok za mládežnícke družstvo, ktoré v obci 
nemáme a je jednou z podmienok udržania sa v okresnej súťaži. Tento poplatok je vo výške 
1500 €. Za odplatu sa futbalisti rozhodli pomôcť pri zakladaní spoločenskej záhrady za 
obecným úradom. Vykopali rozvody pre závlahu, položili trávny koberec.  

- o príprave kolaudácie na miestne chodníky - je potrebné zameranie stavby po realizácii. 
Kolaudačné rozhodnutie potrebujeme k zúčtovaniu dotácie z PPA. 

- O kontrole z inšpekcie Životného prostredia, ktorú vykonali inšpektori na základe podania p. 
Ing. Henricha Sobotoviča k zakladaniu nelegálnej skládky stavebného odpadu pri hlavnej 
ceste zo dňa 18. 4. 2018 pri ukladaní dlažby na nový chodník. Tento odpad vznikal pri 
zarezávaní dlažby pri ukladaní chodníka, ktorý zhotoviteľská firma pravidelne odvážala 
a upratovala stavenisko. Výrok kontroly bol, že neboli zistené nedostatky. Prekontrolovali 
nám VZN o nakladaní s odpadmi, POH, všetky faktúry a vážne lístky o vyvezenom odpade. 
Bol to týždeň poskytovania a fotenia údajov. A ďalšiu kontrolu sme mali z Krajského 
stavebného úradu Trnava na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce na lokalite 
Pri Kríži, na ktoré dal podnet p. Matúš Sobotovič, obecné zastupiteľstvo mu vyhovelo 
v požiadavke s tým, že finančné náklady plne hradí ten kto zmeny a doplnky vyvolal. Podľa 
p. Ing. Henricha Sobotoviča sme nepostupovali správne, žiadal uhradiť všetky vzniknuté 
náklady, ktoré mali so zmenami a doplnkami UP, lebo jeho syn nemôže stavať rodinný dom. 
Kontrola nezistila nedostatky pri obstaraní UP. Zasa to bol zbytočne premrhaný čas, lebo zo 
strany p. Matúša Sobotoviča neboli splnené podmienky v obstaraní urbanistickej štúdie, ktorá 
vyplýva z UP pri zakladaní nového stavebného obvodu - navrhol si novú lokalitu s 15. 
rodinnými domami s infraštruktúrou, ktorú OZ schválilo v marci 2017, pritom požiadavka 
podľa UP bola iná – zastavať územie popri hlavnej ceste po rodinu Lukáčovú  a za RD 
Lukáčových 2 -3 domy podľa potreby rodiny Sobotovičovej . Zistil, že treba budovať cesty 
a prípojky a hlavne obstarať čistopis urbanistickej štúdie, tak žiadal v decemri 2017 zmenu 
urbanistickej štúdie a to , že on tam postaví len jeden dom bez urbanistickej štúdie a viac tam 
nikto nebude stavať. Ale urbanistická štúdia slúži na to, aby sa dodržiavali regulatívy rozvoja 
územia podľa pravidiel, aby tam nevznikali nezmyselné stavby, ktoré nepatria do obytnej 
zóny a aj výstavba rodinných domov bola  podľa plánu a dodržaní vzdialeností od cesty.  

- O plánovanej kontrole OR Hasičského a záchranného zboru v Galante – dokumentácia je 
vzorne vedená externou firmou SOMO  s pánom Peťovským, obec má pokračovať 
v preventívnych  protipožiarnych kontrolách  medzi občanmi a podnikateľskými subjektami 
v obci svojimi zriadenými protipožiarnymi hliadkami. 

- O zakúpení bezpečnostných dopadových gúm pod detskú húpačku, nalepené budú keď sa 
zlepší počasie, zakúpila sa i detská šmykľavka. Pri tomto pani Majková navrhla, aby sme 



zaobstarali pre malinké deti i bezpečnejšiu húpačku, ktorá je obalená zmäkčeným 
materiálom. Treba neustále majiteľov psov napomínať, že psy na detské ihrisko nepatria. 

- P. Kohýl upozornil aj na nedostatočné zabezpečenie strážnych psov p. Ing. Henricha 
Sobotoviča, ktorí majú podhrabané pletivo oplotenia ovocného sadu, kde sa ľahko dostanú na 
ulicu, útočne štekajú na okolo idúcich bicyklistov, prípadne bežia pozdĺž oplotenia za 
bicyklistami. 

Návrh uznesenia č.13/2/2018 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode rôzne. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Kohýl, Žáková, Kišš)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 13/2/2018 bolo schválené 
 

Bod č. 8: 
Starostka obce všetkým s poďakovaním za spoluprácu ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová                 vr. 
 
Overovateľ: Viera Majková                        vr. 
 
                             Angela Žáková                            vr. 

        
Zapisovateľka: Petra Žaková                            vr. 
 
 
 
V Šalgočke 26. 06. 2018 

 

 

 


