
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočka konaného dňa 17. 04. 2020 

 o 14:00 hod. v kultúrnom dome 

Prítomní: poslanci OZ:  Katarína Šikulová, Barbora Stranovská, Angela Žáková, Viera Majková 
Ospravedlnený - Tibor Kišš. 
Starostka obce - Helena Mesárošová 
Zapisovateľka – Ľubica Blašková  
Starostka obce skonštatovala, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 

Bod č. 1: Otvorenie 

Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných. 
Za zapisovateľku navrhla Ľubicu Blaškovú. 
Za navrhovateľov uznesenia navrhla p. Stranovskú, p.  Žákovú 
Za overovateľa zápisnice navrhla p. Majkovú, p. Šikulovú 
Návrh uznesenia č. 69 /7/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. 
Stranovská a p. Žákovú  a overovateľov zápisnice p. Majkovú  a  p. Šikulovú 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 69/7/2020 bolo schválené. 

Následne starostka oboznámila prítomných s programom rokovania: 
  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesenia 
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. Č. 73/1            
geometrickým plánom podľa zverejneného zámeru obce na odpredaj pozemku zo dňa 24. 02.   
2020. 
  4. Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce. 
  5. Rôzne 
  6. Záver 
Návrh uznesenia č. 70/7/2020: OZ schvaľuje navrhnutý program rokovania. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4(p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 70/7/2020 bolo schválené. 
 
 



Bod č. 2: Kontrola uznesenia 
 
Z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obecnému úradu nevyplývajú 
žiadne plnenia uznesení. 
 
Návrh uznesenia č. 71/7/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 71/7/2020 bolo schválené. 

Bod č. 3: Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. č. 73/1 
geometrickým plánom  podľa  zverejneného zámeru obce na  odpredaj pozemkov  zo  dňa   
24. 02. 2020.  

Pani starostka prečítala poslancom obecného zastupiteľstva kúpno-predajnú zmluvu. Do  
kúpno-predajnej zmluve v čl. 6. Platnosť a účinnosť zmluvy sa vložil text do bodu 4. „ cenu za 
vypracovanie geometrického plánu“. Celé znenie bodu 4 z kúpno-predajnej zmluvy bude 
upravené nasledovne: 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených  v článku 2 tejto kúpnej zmluvy,  t. z. po zaplatení kúpnej ceny a ceny za 
vypracovanie geometrického plánu. Zaplatenie kúpnej ceny  a ceny geometrického plánu sa 
považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny sa kúpna cena považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v článku 2 tejto 
kúpnej zmluvy. 
Návrh uznesenia č. 72/7/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpno-predajnej 
zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. č. 73/1 geometrickým plánom  podľa  
zverejneného zámeru obce na  odpredaj pozemkov  zo  dňa   24. 02. 2020.     
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 72/7/2020 bolo schválené. 
 

Bod č. 4: Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce 

Ekonómka predložila  obecnému zastupiteľstvu  RO č. 2020/1 – príjmové položky a RO č. 
2020/2 – výdavkové položky za 1. štvrťrok 2020. Podľa predloženého materiálu. 

Zmenu rozpočtu obce Šalgočka – rozpočtové opatrenie č. 1,2 na rok 2020: 

Príjmy rozpočtu obce: 

Celkové naposledy schválené príjmy  bežného rozpočtu v sume 151 630,00 € sa  zvyšujú o 1 

031,42 €,  čo predstavuje 925,56 € príjmy z prenesených výkonov na Voľby do NR SR 2020, 

register občanov, register adries, životné prostredie. Suma 105,86 prestavujú iné príjmy. 



Po úprave bežný rozpočet predstavuje 152661,42 €. 

Výdavky rozpočtu obce: 

Celkové naposledy schválené  výdavky bežného rozpočtu v sume 130 170,00 € sa zvyšujú o 

sumu 333,26 €. V rámci bežných výdavkov sa vytvorila nová rozpočtová položka 614  

odmeny, na ktorú sa presunula suma 148,00€ z tarifných platov z rozp. položky 611. 

Z položky  BT MŠ bola suma premiestnená na položku všeobecný materiál.  Z bežných 

výdavkov sa presunula suma 689,02 do kapitálových výdavkov. Výdavky z bežného transferu 

určený a voľby do NR SR 2020 v sume 924,82 €. 

Po úprave bežný rozpočet predstavuje 130 503,26 € a kapitálové výdavky 12 689,02 € 

Návrh uznesenia č. 73/7/2020: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2020/1 a rozpočtové 
opatrenie č. 2020/2 
Hlasovanie: 
Prítomní   4  
Za     4 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 73/7/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Rôzne 
 
Starostka informovala OZ o stave prebiehania pandémie  a zasadnutia krízového štábu. 
Návrh uznesenia č. 74/7/2020: OZ  berie na vedomie podané informácie. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4  
Za     4 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 74/7/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 6: Záver 
Starostka obce s poďakovaním za spoluprácu všetkým ukončila zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
Starostka obce: Helena Mesárošová v.r.      ...................................... 
 
Overovateľ:  Katarína Šikulová v. r.                ....................................... 
 
                       Viera Majková  v. r.                    ....................................... 
 
Zapisovateľka: Ľubica Blašková v. r.               ....................................... 
 
 


