
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Šalgočka konaného dňa 14. 03. 2019 o 18:30 hod. 

v kultúrnom dome 

Prítomní: poslanci OZ: p. Tibor Kišš, p.  Viera Majková, p.  Angela Žáková, p. Katarína 

Šikulová, p.  Barbora Stranovská 

Starostka obce –p.  Helena Mesárošová 

Zapisovateľka – p.  Ľubica Blašková  

Starostka obce skonštatovala, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Bod č. 1: 
Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce p.  Helena Mesárošová privítala prítomných. 
Za zapisovateľku určila: p. Ľubicu Blaškovú, 
Za navrhovateľov uznesenia: p. Stranovská, p. Žáková 
Za overovateľa zápisnice: p. Kišš, p. Šikulová 
Návrh uznesenia č. 1/2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Stranovskú a p. Žákovú a overovateľov 
zápisnice p. Šikulová a p. Kišša. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 1/2/2019 bolo schválené. 
 
Bod č. 2. 
Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia: 
  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesenia 
  3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018 
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018 
  5. Investičné zámery obce na rok 2019 
  6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona 
  7. Žiadosť o odkúpení obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl 
  8. Žiadosť o príspevok ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď,  
      žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka 
  9. Rôzne 
10. Záver 
Návrh uznesenia č. 2/2/2019:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva.  
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   



Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 2/2/2018 bolo schválené. 
 
Bod č. 3. 
Kontrolórka prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
Návrh uznesenia č. 3/2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky na rok 2018. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 3/2/2019 bolo schválené. 
 
Bod č. 4. 
Ekonómka obce p. Ľubica Blašková pripravila materiály  k čerpaniu rozpočtu obce za rok 2018, podala 
k nemu vysvetlenie položiek príjmov a výdavkov, ktoré poslanci  OZ  obdržali  spolu s pozvánkou.  
OZ  bolo informovaný o stave finančných prostriedkov na BÚ obce. Poslanci boli oboznámení 
o úpravách rozpočtu k 31.12.2018 v rámci rozpočtových položiek. 
Návrh uznesenia č. 4/2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľujú informáciu o úprave rozpočtu. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 4/2/2019 bolo schválené. 

Návrh uznesenia č. 5/2/2019: 
Poslanci OZ berú na vedomie čerpanie rozpočtu obce za rok 2018  
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 5/2/2019 bolo schválené. 
 
Bod č. 5 
Starostka oboznámila prítomných o investičných zámeroch na rok 2019. Z refundácie finančných 
prostriedkov  z PPA sa opraví chodník a odvodňovací kanál od kostola po Zemianske sady. Cesta pred 
obecným úradom bude zrekonštruovaná tak, že po okrajoch sa osadia cestné obrubníky, rozšíri sa 
parkovacia plocha pred OcÚ,  vybuduje sa nová spevnená plocha na kontajnery pre triedený odpad 
pri garáži OcU a zrevitalizuje sa zeleň okolo obecného úradu. Z finančných prostriedkov obce sa bude 
realizovať prehĺbenie odvodňovacieho kanála od rodiny Lukáčových smerom na Dvorníky. 
Návrh uznesenia č. 6/2/2019: 
OZ súhlasí s investičnými zámermi na rok 2019 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/2/2019 bolo schválené. 
 



Bod č. 6 
Starostka informovala o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 po novele zákona 
o odpadoch. Bude zvýšený poplatok za uloženie TKO podľa pomeru TKO a triedeného odpadu. Na rok 
2019  pre našu obec vychádza poplatok 8 Eur za tonu uloženého odpadu na skládku. V budúcich  
dvoch rokoch sa tieto poplatky neustále budú zvyšovať aby sa docielilo minimálne skládkovanie 
odpadu. Maximálna cena za uloženie odpadu pre rok 2019 je 17 Eur za tonu. Preto treba dbať na 
prísne triedenie odpadu, nakoľko za triedený odpad neplatíme.  
Návrh uznesenia č. 6/2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výpočet poplatku tuhého komunálneho odpadu. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 6/2/2019 bolo schválené . 
 

Bod č. 7 
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené zo žiadosťou o odkúpenie obecného pozemku vo výmere 
zhruba 82 m², ktoré užíva Miroslav Kohýl,  Šalgočka 148 a má ho oplotený ako predzáhradku a časť 
dvora. Bolo treba rozhodnúť či je to odpredaj z dôvodu osobitného zreteľa a stanoviť cenu za ktorú sa 
pozemok odpredá. Poslanci OZ skonštatovali, že obec nemá aktuálne stanovené podmienky na 
odpredaj obecného majetku podľa novelizácie  zákona o majetku obcí. Odporúčanie kontrolórky obce 
je, že tento odpredaj pozemku treba odložiť, najskôr treba spracovať  nové VZN o nakladaní 
s majetkom obce, v ňom zadefinovať prípady osobitného zreteľa stanoviť cenu pozemku.  Návrh 
starostky  obce je odloženie predaja pozemku pána Kohýla, spracovať nové VZN o nakladaní 
s majetkom obce podľa novelizácie zákona  o majetku obcí s prihliadnutím  na zákon o obecnom 
zriadení.  
Návrh uznesenia č. 7/2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovať nové VZN obce o nakladaní s majetkom 
obce 
 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 7/2/2019 bolo schválené. 

 
Návrh uznesenia č. 8/2/2019: 
Obecné zastupiteľstvo odkladá prerokovanie žiadosti o odpredaj obecného pozemku pre p. Miroslava 
Kohýla  

Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 8/2/2019 bolo schválené. 

 

Bod č. 8 

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo o prijatí  žiadosti o príspevky od  ZŠ s MŠ 
Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka. V 
rozpočte obce na rok 2019 sa počíta s príspevkom do ZŠ s MŠ vo výške 1000 Eur, pretože do centier 



voľného času chodia deti z našej obce a reprezentujú nás v rámci okresných súťaží tak  poslanci OZ 
vyjadrili  názor, aby sa tento príspevok pre ZŠ prerozdelil aj medzi tieto deti do viacerých vzdelávacích 
inštitúcii, ktoré navštevujú deti z obce Šalgočka t.j. 727,66 eur pre ZŠ s MŠ Zemianske Sady a 181,56 
eur pre CVČ Sereď a 90,78 CVČ Bojničky. 

Podľa navrhnutého výdavku v rozpočte obce na rok 2019 dotáciu pre TJ Poľnohospodár Šalgočka vo 
výške 5000 Eur poslanci OZ súhlasili s tým, že bude použitá na základné poplatky pre fungovanie 
futbalového klubu a riadne zúčtovaná podľa účtovných dokladov  TJ Poľnohospodár Šalgočka do 
konca novembra 2019. Dotácia bude vyplácaná postupne podľa hracích kôl jar a jeseň 2019. 

Návrh uznesenia č. 8/2/2019: 
OZ schvaľuje príspevky pre ZŠ s MŠ Zemianske Sady vo výške 727,66 eur, CVČ Sereď vo výške 181,56 
eur, CVČ Bojničky 90,78 eur 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  1 (p. Kišš)  
Uznesenie č. 8/2/2019 bolo schválené. 

Návrh uznesenia č. 9/2/2019: 
OZ schvaľuje dotáciu vo výške 5000 eur pre TJ Poľnohospodár Šalgočka 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 9/2/2019 bolo schválené. 

Na základe úprav zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s účinnosťou od 1. februára 
2019, novelizácia zákona č.5/2019 Z.z  o odmeňovaní zástupcu starostu je potrebné zmeniť 
Odmeňovací poriadok . 
Návrhy zmien v odmeňovacom poriadku: 
Za dlhodobé zastupovanie starostu obce patrí zástupcovi starostky obce plat najviac do výšky 70% 
základného platu starostu obce.  
Odmena poslancom za zastupiteľstvo 15,00 € 
Odmena zapisovateľky za zastupiteľstvo 15,00 € 
Kontrolórka obce navrhla na miesto odmeny za každé zastupiteľstvo preplatenie vzdelávacieho 
seminára pre kontrolórky obce, ktorý sa bude konať v priebehu roka 2019. 
Návrh uznesenia č. 10/2/2019: 
OZ schvaľuje Odmenu poslancom OZ  a zapisovateľke za každé zasadnutie OZ vo výške 15 € 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  1 (p. Majková) 
Uznesenie č. 10/2/2019 bolo schválené. 

Návrh uznesenia č. 11/2/2019: 
OZ chvaľuje pre kontrolórku obce preplatenie vzdelávacieho  seminára pre kontrolórky obcí. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková,  Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 11/2/2019 bolo schválené. 



 
Návrh uznesenia č. 12/2/2019: 
OZ schvaľuje pre zástupcu starostky obce pri dlhodobom zastupovaní  starostky obce plat do výšky 
70% základného platu starostky obce 

Prítomní  5  
Za    5 (p. Majková, , Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti   0 
Zdržal sa hlasovania 0  
Uznesenie č. 12/2/2019 bolo schválené. 

Podľa komunitného plánu obce od roku 2019 začíname prvý krát „Uvítanie detí do života „ budú 
pozvané detičky ktoré sa narodili v roku 2018.  Toto uvítanie sa bude konať 1. 6. 2019. Obecné 
zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že rodičia pre detičky dostanú príspevok  vo forme nákupnej 
poukážky z DM drogérie. 
Návrh uznesenia č. 13/2/2019: 
OZ schvaľuje príspevok pre deti pri príležitosti uvítania do života vo forme nákupnej poukážky 
v hodnote 30 € 

Prítomní  5  
Za    5 (p. Majková, , Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti   0 
Zdržal sa hlasovania 0  
Uznesenie č. 13/2/2019 bolo schválené. 

Bod č. 9 

Pani starostka informovala poslancov OZ o kultúrno - spoločenských akciách, ktoré nás čakajú  
    -  súťaž vo  varení  gulášu bude  4. mája 2019, nakoľko stavanie mája pripadne na pracovný deň 
utorok, tak vtedy postavíme máj a súťaž sa urobí v sobotu 4. 5. 2019. 
   -31. 5. 2019 bude oslava MDD pri obecnom úrade s kultúrnym programom. 
    -informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2019 zo  rozpočtu VUC,  starostka obce 
spracovala žiadosti o dotácie -na družobný deň obcí, na priestor pri KD pre deti malé detské ihrisko, 
na  Šarkaniádu. Z ministerstva financií - na zariadenie kultúrneho domu- nákup stolov a stoličiek. 
Z úradu vlády -  na  výmenu prvkov na detskom ihrisku pod kostolom,  na rekonštrukciu budovy TJ 
Poľnohospodár Šalgočka. Z nadácie COOP - na posilňovacie exteriérové ihrisko pre mládež. 
Bod č. 10  
Starostka obce všetkým s poďakovaním za spoluprácu ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 

Starostka obce: Helena Mesárošová   v.r. 

Overovateľ: Tibor Kišš v.r. Katarína Šikulová v.r. 

Zapisovateľka: Ľubica Blašková v.r. 

V Šalgočke 14. 03. 2019 

 

 


