
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Šalgočka konaného dňa 24. 10. 2019 o 18:30 hod. 

v kultúrnom dome 

Prítomní: poslanci OZ: Tibor Kišš, Viera Majková, Katarína Šikulová, Barbora Stranovská 
p. Žáková bola ospravedlnená z dôvodu choroby 
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 navrhla Ľubicu Blaškovú, 
Za navrhovateľov uznesenia navrhla p. Majkovú, p. Kišša 
Za overovateľa zápisnice navrhla p. Stranovskú, p. Šikulovú 
Návrh uznesenia č. 35/4/2019: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Majkovú, p. Kišša  a overovateľov 
zápisnice p. Šikulovú a  p. Stranovskú 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 35/4/2019 bolo schválené. 

Bod č. 2. 

Následne oboznámila prítomných s programom rokovania zasadnutia: 
  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesenia 
  3. Návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka – predkladá        
kontrolórka obce 
  4. Návrh na účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou 
  5. Návrh na prefinancovanie investičného úveru z OTP Banky Prima Bankou  Slovensko 
  6. Rozpočtové opatrenia – predkladá ekonómka obce 
  7. Zmena spôsobu vývozu TKO a návrh VZNO o poplatkoch  za TKO na rok 2020 
  8. Rôzne 
  9. Záver 

Návrh uznesenia č. 36/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva.  
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4(p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 36/4/2019 bolo schválené. 
 

 



 

 
Bod č. 3. 
Zo zmenou katastrálneho zákona a novelizáciou  zákona č. 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí. Na 
základe tejto aktualizácie sa vytvoril Návrh  VZN č. 01/2019, ktorý bol vyvesený na úradnej  tabuli  od 
09.10.2019 a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka,  ktoré vypracovala 
kontrolórka obce. 
Poslanci OZ boli oboznámení  zo Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka, 
ktoré predložila OZ pani kontrolórka.  Súčasťou týchto zásad sú aj  vnútorné smernice,  ktoré 
vypracovala kontrolórka obce.  

Návrh uznesenia č. 37/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 37/4/2019 bolo schválené. 

OZ ukladá obecnému úradu  osloviť majiteľov nehnuteľností o možnosti odkúpenia  pozemkov z 
parcely 73/1 CKN v katastrálnom území Šalgočka, ktoré užívajú ako predzáhradky nakoľko miestna 
komunikácia zasahuje na pozemok firmy Trier s.r.o. Trnava, tak treba vysporiadať vlastnícke vzťahy. 
K tomuto obec dala spracovať znalecký posudok, na určenie všeobecnej hodnoty majetku parc. číslo 
73/1 predajná cena za pozemok je stanovená Znaleckým posudkom č. 28/2019 zo dňa 18.09.2019. 
Tento posudok má účinnosť 6 mesiacov od jeho vyhotovenia aby sa dal použiť k predaju alebo k 
zámene pozemkov.  Vypovedať nájomné zmluvy na užívanie častí pozemkov na tejto parcele č. 73 
EKN ,73/1 CKN. 

Návrh uznesenia č. 38/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj  pozemkov na parcelnom 
čísle CKN 73/1, oslovenie vlastníkov nehnuteľností, ktorí užívajú obecný pozemok ako pred záhradku 
na parcele CKN č. 73/1 katastrálne územie Šalgočka o možnosti odkúpenia nakoľko je treba 
vysporiadať vlastnícke vzťahy pod miestnou komunikáciou a vypovedanie nájomných zmlúv na 
parcelnom čísle EKN 73 a CKN 73/1 katastrálne územie Šalgočka podľa zásad o nakladaní  s majetkom 
obce Šalgočka. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 38/4/2019 bolo schválené. 

Bod č. 4. 
 
Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti účasti v projekte cezhraničnej spolupráce 
s Českou republikou, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj spolu zo Žilinským samosprávnym 
krajom. Po zadaní predbežného záujmu partnerských obcí sa pre našu obec ozvala pani starostka 
obce Zbyslavice z ČR  pani  Regína Vřeská, ktorá prejavila záujem sa spolu s našou obcou zapojiť do 
tohto projektu. Je možnosť získať finančnú podporu na rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, športu, 
a malých investičných akcií. Dohodli sa na spoločnom stretnutí ešte v roku  2019 ak OZ  Šalgočka 
schváli zapojenie sa do projektu na podpísanie dohody o spolupráci a prípravy projektu k septembru 
2020. 

Návrh uznesenia č. 39/4/2019:  

 



 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť na  projekte cezhraničná spolupráca s Českou republikou 
s obcou   Zbyslavice. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 39/4/2019 bolo schválené. 
 
Bod č. 5 
 
Starostka obce Helena Mesárošová informovala  OZ o možnosti  prefinancovať úver,  ktorý  máme 
uzatvorený  v OTP Banke do 21. 06. 2023 na prefinancovanie dotácie na chodníky. Prima Banka 
ponúkla obci ako dlhoročnému klientovi  možnosť využitia úveru do sumy  50 000,00 €, na dobu 
splácania 10 rokov a s úrokom 1%. Týmto úverom môžme  prefinancovať  investičný úver, ktorý 
máme v OTP Banke alebo ho využiť na financovanie iných zámerov obce.  Obecné zastupiteľstvo  sa 
rozhodlo využiť ponuku z Prima Banky podľa  ďalších investičných akcií, ktoré vzniknú v nasledujúcich 
rokoch. 

Návrh uznesenia č. 40/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie možnosť prefinancovať investičný úver z OTP Banky novým 
úverom z Prima Banky a  možnonosť využiť úver vo výške 50 000,00 € s ponuknutými podmienkami 
v ďalšom období pri financovaní iných zámerov 

Hlasovanie:  
Prítomní  4  
Za    4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 40/4/2019 poslanci berú na vedomie . 

Bod č. 6 

Ekonómka obce p. Ľubica Blašková predložila OZ rozpočtové opatrenia č.  2019/3 príjmové 
a rozpočtové opatrenia č. 2019/4 výdavkové.  Poslanci boli oboznámení o úprave jednotlivých 
položiek v rozpočte. 

Návrh uznesenia č. 41/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 41/4/2019 poslanci schvaľujú RO 2019/3 a RO 2019/4. 

Bod č. 7 

Zmenou legislatívy a zvyšovania poplatkov za uskladnenie tuhého komunálneho odpadu na rok 2020 
obec pripravuje zmenu spôsobu vývozu tuhého komunálneho odpadu zo solidárneho na množstvový. 
Majiteľ každej nehnuteľnosti sa rozhodne či bude využívať jednu alebo, dve, tri nádoby. Každá 
nádoba bude označená čipom. Pri vývoze TKO sa bude snímať čip, na ktorom sú identifikačné údaje o 
nehnuteľnosti a bude vývoz zaznamenaný. Počas kalendárneho roka máme 26 vývozov. Je potrebné, 
aby občania dávali vyvážať len plné nádoby, neznamená to, že za každú cenu musím nádobu naplniť  
odpadom, prípadne ju ponúkne naplniť iným osobám. 
 



 
 
 Ak občan nebude mať plnú nádobu tak ju dá vysypať na ďalší vývoz. Tým si ušetril už jeden 
poplatok za vývoz. Toto občan docieli poctivým triedením odpadu a zachovaním systému vývozu 
drobného stavebného odpadu, haluzoviny a kompostovania. Treba už v domácnosti triediť všetky 
druhy papiera aj od toho najmenšieho kúsku, plastov, plechoviek, tetrapakov, skla. Za tieto triedené 
odpady sa neplatí. Objem odpadu sa bude počítať na litre, lebo v obci máme na TKO 120 litrové 
nádoby t.j. nádoba naplnená tak aby kryt nádoby priliehal. Predpokladaná cena vývozu bude 
vypočítaná z objemu minuloročného množstva a poplatku za uskladnenie. Takže občan si sám 
poctivým triedením ušetrí svoje peniaze a nebude mať pocit krivdy, že platí odpad aj za 
neporiadneho suseda. Teda každý si bude platiť len za svoj skutočne vyprodukovaný odpad.  Zároveň 
je na nás všetkých, aby sme sa správali zodpovedne svojmu životnému prostrediu a obec si udržali 
čistú a neporiadnych občanov verejne napomínali. Všetko máme v svojich rukách. 
Príklad: 
Za rok máme 26 vývozov. Cena 60,00  € ročne za jednu nádobu ( priemerne 1 vývoz 2,30 €). 
Občania zaplatia zálohovú platbu na rok 2020 a vyúčtovanie bude v januári 2021  ak vyvezie menej 
ako 26x ročne tak mu vznikne preplatok. Za rok 2021 zaplatí len rozdiel podľa výšky poplatku na 
rok 2021. 
Ak občan bude používať viac nádob, tak poplatok bude za každú  nádobu 60,00 € ročne ( 2 nádoby 
= 120,00 € ročne, 3 nádoby = 180,00 € ročne) . 
 
Poslankyňa Viera Majková navrhla  aby občanom, ktorí žijú sami v domácnosti sa znížila záloha 
ročného poplatku za vývoz TKO na polovicu t. j. 30,00 €. Za túto výšku poplatku by mali zaplatených 
13 vývozov. Pri týchto domácnostiach je predpoklad, že nevyužijú ani tých 13 vývozov. Ak by mali viac 
ako 13 vývozov tak  by v januári 2020 doplatili  zvyšné vývozy TKO. 
Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vytvoriť informačné letáky na zmenu vývoz tuhého 
komunálneho odpadu a urobiť návrh VZNO na nový spôsob vývozu a zmenu poplatoku v spolupráci 
s firmou  JRK Slovensko s.r.o., Bratislava, ktorý dodá softvér na čipovanie zberných nádob 
a plastových vriec. Poslanci OZ boli oboznámení so zmluvou o práve používania Služby ELWIS od JRK 
Slovensko s.r.o., Bratislava 

Návrh uznesenia č. 42/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu na použitie služby „ELVIS“  firmou JRK Slovensko s.r.o., 
Bratislava. 

Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 42/4/2019 bolo poslancami schválené. 

Návrh uznesenia č. 43/4/2019:  
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu  vytvoriť informačné letáky a stretnutie s občanmi na 
zmenu vývoz tuhého komunálneho odpadu a urobiť návrh VZNO na nový spôsob vývozu a zmenu 
poplatok v spolupráci s firmou JRK Slovensko s.r.o  

Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za    4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 43/4/2019 bolo poslancami schválené. 

Bod č. 8 

 



 

 

V bode rôzne boli poslanci obecného zastupiteľstva oboznámení o pripravovanom posedení 
s dôchodcami, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019 o 14:00 hod.  Dôchodcov bude zabávať  spevák Pavol 
Laták.  Každý dôchodca dostane  poukážku na nákup v COOP Jednota v hodnote 5 eur. 
Pre deti sa bude konať Mikulášske posedenie  05. 12. 2019. 

Návrh uznesenia č. 44/4/2019:  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Prítomní  4 
Za     4 (p. Majková, Stranovská, Šikulová, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 44/4/2019 poslanci zobrali na vedomie. 

Bod č. 9  

Starostka obce všetkým s poďakovaním za spoluprácu ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Starostka obce: Helena Mesárošová  v.r.  ...................................... 

 
Overovateľ:  Katarína Šikulová v.r.              ...................................... 

                       Barbora Stranovská v.r.          ......................................  

 
Zapisovateľka: Ľubica Blašková  v.r.            ..................................... 

 

V Šalgočke 24. 10. 2019 

 

 

 


