
 

Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Šalgočka konaného dňa 27. 06. 2019 

o 17:00 hod. v kultúrnom dome. 

 

Prítomní : 

Poslanci OZ: Tibor Kišš, Viera Majková, Angela Žáková, Katarína Šikulová, Barbora Stranovská 

Starostka obce - Helena Mesárošová 

Zapisovateľka – Ľubica Blašková  

Starostka obce skonštatovala, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Bod č. 1: 

Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných. 
Za zapisovateľku určila Ľubicu Blaškovú 
Za navrhovateľov uznesenia: p. Stranovská, p. Kišš 
Za overovateľa zápisnice: p. Majková, p. Žáková 
Návrh uznesenia č. 25/3/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Stranovskú a p. Kišš a overovateľov 
zápisnice p. Majková a p.Žáková. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 25/3/2019 bolo schválené. 

Následne starostka 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  2018 
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2018 audítorskou spoločnosťou 
  5. Rôzne 
  6. Záver 

Návrh uznesenia č. 26/3/2019:  
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. 26/3/2018 bolo schválené. 
 



 
Bod č. 2. 

Kontrola uznesenia 

Starostka obce informovala prítomných o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadania. K žiadosti 
o odkúpenie obecného pozemku starostka informovala o príprave VZN o predaji obecných 
pozemkov, o zadaní spracovania cenovej mapy pozemkov znalcom v súbehu s malými pozemkovými 
úpravami.  Žiadosť  o dotáciu pre ZŠ a MŠ Zemianke Sady bude vyplatená  do konca augusta.  
Centrum voľného času Sereď  na základe žiadosti dostalo vyplatenú sumu vo výške 181,56 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenie s predchádzajúceho OZ bolo splnené.  
Návrh uznesenia č. 27/3/2019: 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 27/3/2018 bolo schválené. 
 

Bod č. 3 

 
Kontrolórka obce p. Trnková prečítala Stanovisko k záverečnému účtu obce  za rok 2018. 
 
Návrh uznesenia č. 28/3/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu  za rok 
2018. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 28/3/2019 bolo schválené. 

Bod č. 4 

Ekonómka obce p. Ľubica Blašková informovala poslancov o Záverečnom účte obce za  rok 2018. 
 
Návrh uznesenia č. 29/3/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 29/3/2019 bolo schválené. 

 
Ekonómka obce p. Ľubica Blašková prečítala audítorskú správu z overenia účtovnej závierky 
a výročnej správy za rok 2018 

Návrh uznesenia č. 30/3/2019: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie audítorskú správu  z overenia účtovnej závierky a výročnej 
správy za rok 2018. 



Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 30/3/2019 bolo schválené. 

 
Kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na II. pol rok 2019. 
Návrh uznesenia č. 31/3/2019: poslanci  OZ schvaľujú plán kontrolnej činnosti na II. pol rok 2019 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 31/3/2019 bolo schválené. 

 

 
Ekonómka obce p. Ľubica Blašková pripravila rozpočtové opatrenie č. 1/2019 príjmové položky z 
rozpočtu, a rozpočtové opatrenie č. 2/2019 za rok 2019 výdavkové položky z rozpočtu. Informovala 
OZ o úprave rozpočtu na základe rozpočtových opatrení a o vyrovnanosti strán v rozpočte.  
OZ  bolo informované o stave finančných prostriedkov na BÚ obce.  
Návrh uznesenia č. 32/3/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu v roku 2019. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 32/3/2019 bolo schválené. 

 

Bod č. 5. 
Starostka podala informáciu o programe odpadového hospodárstva, ktoré bolo treba spracovať na 
ďalšie 4 roky. Po prerokovaní návrhu POH  obcí združených v Komplex odpadová spoločnosť Pusté 
Sady Okresným úradom Galanta odbor životného prostredia tento odporučil Obecnému 
zastupiteľstvu  v Šalgočke schváliť POH na roky 2016- 2020 , ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona 
o odpadoch a záväznou časťou Programu Kraja. 
Návrh uznesenia č. 33/3/2019: OZ schvaľuje POH na roky 2016- 2020 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 33/3/2019 bolo schválené. 

 
Starostka predložila návrh ako zefektívniť vývoz komunálneho odpadu. Obec dostala ponuku od firmy 
zaoberajúcou sa riešenia systému evidencie TKO a triedeného odpadu na čípovanie smetných nádob. 
Tak by sa prešlo na výber poplatku za množstevný zber a každý občan by si určil počtom vývozov len 
plných smetných nádob svoj poplatok za vývoz TKO. Týmto treba podotknúť, že treba pristúpiť 
radikálnemu triedeniu druhotných surovín v každej domácnosti. Poslancom sa tento návrh páčil, 
zadali obecnému úradu pripraviť podmienky na takýto zber TKO do septembrového zasadnutia OZ. 



 
Návrh uznesenia č. 34/3/2019: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu a ukladá 
obecnému úradu pripraviť podklady pre nový typ zberu TKO. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Žáková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 34/3/2019 bolo schválené. 

Bod č. 6. 
Starostka obce všetkých vyzvala aby sa aktívne zúčastnili 12. Ročníka Družobného dňa obcí aj so 
svojimi rodinnými príslušníkmi a  poďakovala za účasť na zasadnutí OZ, za spoluprácu, tým  ukončila 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová       vr. ...................................... 

 
Overovatelia zápisnice: Viera Majková   vr. ...................................... 
                                          Angela Žáková   vr. ...................................... 
 
Zapisovateľka: Ľubica Blašková                 vr. ..................................... 
 

V Šalgočke 27 06. 2019 

 

 


