Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
konaného dňa 29. 11. 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Starostka obce - Helena Mesárošová
Zapisovateľka - Ľubica Blašková
Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Bod č. 1, 2:
Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.
Za zapisovateľku určila Ľubicu Blaškovú
Za navrhovateľov uznesenia: p. Viera Majková
Za overovateľa zápisnice: p. Angela Žáková, p. Tibor Kišš
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania časti zasadnutia:
Slávnostná časť:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolenej starostky obce
5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu
Pracovná časť:
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva.
10. Návrh určenia platu starostu obce
11. Rôzne
12. Diskusia a záver
Bod č. 3:
Pani predsedníčka miestnej volebnej komisie bola ospravedlnená pre neúčasť a preto o výsledku
komunálnych volieb, konaných dňa 10. 11. 2018 informovala podpredsedníčka miestnej volebnej
komisie pani Ľubica Blašková, ktorá prečítala zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb.
/táto je prílohou zápisnice/
Bod č. 4:
Pani podpredsedníčka miestnej volebnej komisie vyzvala pani Helenu Mesárošovú k zloženiu sľubu
novozvolenej starostky obce. Pani Helena Mesárošová zložila sľub starostky obce a potvrdila ho
svojim podpisom.

Pani podpredsedníčka miestnej volebnej komisie skonštatovala, že novozvolená starostka obce Helena
Mesárošová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Bod 5:
Novozvolená starostka obce vyzvala zvolených poslancov obecného zastupiteľstva aby zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a to: pána Tibora Kišša, pani Angelu
Žákovú, pani Vieru Majkovú, pani Barboru Stranovskú, pani Katarínu Šikulovú.
Novozvolená starostka obce skonštatovala, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva pán Tiborr Kišš, pani Angela Žáková,
Viera Majková, Barbora Stranovská, Katarína Šikulová.
Bod 6:
Novozvolená starostka obce predniesla slávnostný príhovor v ktorom zablahoželala novozvolenému
poslaneckému zboru veľa pracovných úspechov a oboznámila prítomných s ďaľšími cieľmi
smerovania života v obci. Hlavnou prioritou bude dokončenie opravy chodníka od kostola po
Zemianske Sady, zrekonštruovať odvodňovacie kanály, cestu pred obecným úradom. Zatepliť
a vymeniť krytinu na Kultúrnom dome.
Návrh na uznesenia:
Návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke
A.berienavedomie
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Helena Mesárošová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Tibor Kišš, Viera Majková, Barbora Stranovská, Katarína Šikulová, Angela Žáková
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 1/1/2018 bolo schválené.
Bod 7:
V tomto bode začína po zložení sľubov starostky obce a obecného zastupiteľstva pracovná časť
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starostka obce navrhla zmenu programu a to aby
bod 10. Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom do roku 2022
Bod 11. Návrh určenia platu starostky obce.
Bod 12. Odmeny poslancom OZ,
Bod 13. Rôzne,
Bod 14. Diskusia a záver
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 1/2/2018 bolo schválené.
Bod č.8:
Starostka obce menovala za svojho zástupcu pána Tibora Kišša a OZ poverilo ako oprávnenú osobu
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva počas neprítomnosti starostky obce. Pán Tibor
Kišš prijal funkciu zástupcu starostky obce aj oprávnenej osoby na zvolávanie a vedenie OZ.

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovaného zástupcu starostky obce
a poveruje na zvolávanie OZ.
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 2/1/2018 bolo schválené.
Bod č. 9:

Podľa štatútu obce Šalgočka si obecné zastupiteľstvo nevolí obecnú radu a komisie. Jednotlivé
problémy a návrhy, ktoré patria komisiám sa riešia spoločne na pracovných zasadnutiach OZ.
Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke nezriaďuje obecnú radu, nezriaďuje komisie
obecného zastupiteľstva
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 3/1/2018 bolo schválené.
Bod č. 10:
Po prerokovaní návrhu rozpočtu a vyvesenom na verejné pripomienkovanie starostka obce
predložila po odbornom stanovisku kontrolórky obce navrhovaný rozpočet schváliť.
Návrh uznesenia: OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 4/1/2018 bolo schválené.
Návrh uznesenia: OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2019
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
4 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská,)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 1
Uznesenie č. 5/1/2018 bolo schválené
Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
4 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská,)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 1
Uznesenie č. 6/1/2018 bolo schválené
Bod č.11
Starostke obce patrí plat za výkon verejnej funkcie podľa zákona o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest. Jej výkon funkcie je na ¾ úväzok.
Nakoľko sa ustanovujúce zasadnutie koná 29. 11. 2018, tak starostke obce za 30. 11. 2018 patrí
plat nasledovne:
Za november teda za 30. 11. 2018 bude starostke patriť plat ešte : 954 € x koeficient starý 1,49 ꞊
1421,46
¾ úväzok ꞊ 1421,46 : 4 x 3 ꞊1066,095 ꞊ 1067
K platu 10% navýšenie 107
Hrubý plat spolu: za november 1174 eur, teda 1/22 za jeden deň podľa starého zákona ꞊ 56,36
Nakoľko nové funkčné obdobie začína 30. 11. 2018

Návrh uznesenia: OZ schvaľuje plat starostke obce s 10% navýšením k základnému platu.
V mesiaci november 2018 podľa zákona účinného do 30. 11. 2018 to bude 1067 eur.

Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 7/1/2018 bolo schválené.
Výpočet mzdy starostky obce na nové funkčné obdobie od 1. 12. 2018 podľa účinnosti nového
zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest č. 320/2018:
Priemerná mzda v NH za rok 2017 954 € x koeficient od 1. 12. 2018 1,65 ꞊ 1574,10
¾ úväzok ꞊ 1574,10 :4꞊ 393,52 x 3 ꞊ 1180,57 ꞊ 1181
K platu 10% navýšenie 118
Hrubý plat spolu : 1299 eur.
Návrh uznesenia: OZ schvaľuje plat starostke obce s 10% navýšením k základnému platu. Na rok
2018 predstavuje sumu 1299 eur v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu
Helene Mesárošovej.
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 8/1/2018 bolo schválené.
Bod č. 12:
Podľa odmeňovacieho poriadku obce patrí poslancom OZ odmena. Za rok 2018 je vo výške 90 eur
v hrubom počíta sa tu účasť na zasadnutí OZ, spolupodielanie sa na spoločenských, kultúrnych,
športových akciách.
Návrh uznesenia: Odmena poslancov OZ za rok 2018 je 90 eur.
Hlasovanie:
Prítomní
5
Za
5 (p. Kišš, Žáková, Majková, Stranovská, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 9/1/2018 bolo schválené
Bod č. 13:
V rámci bodu rôzne pán Kišš mal návrh k riešeniu rýchlosti áut po štátnej ceste, aby sa namontovalo
semafor v obci na štátnej ceste.
Boli vznesené návrhy na odchyt túlavých psov – tu pani starostka informovala, že takúto službu už
kontaktovala, ale odchyt podľa podmienok sa musí vopred ohlásiť a musí ho urobiť odborne
spôsobilá osoba.
Čo sa týka ceny vývozu odpadov sa zatiaľ nezvyšuje, je ale už účinný nový zákon o prepočte výšky
poplatku za uloženie odpadu, ktorý sa prepočítava koeficientom pomeru triedených zložiek odpadu
a vyvezeného komunálneho odpadu. Zatiaľ ako obec sme celkom dobre na tom uvidíme ako
dopadne prepočet za celý rok 2018. Je potrebné stále odpad triediť, kompostovať, aby sme si
ušetrili na poplatkoch, ktoré plynú do environmentálneho fondu.
Bod č. 14:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

.

Starostka obce: Helena Mesárošová
Overovateľ:
Angela Žáková
Tibor Kišš
Zapisovateľka: Ľubica Blašková v.r.

V Šalgočke 29. 11. 2018

v.r.
v.r.
v.r.

