
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočka konaného dňa 29. 06. 2020 

 o 18:30 hod. v kultúrnom dome 
 

Prítomní: poslanci OZ:  Katarína Šikulová, Barbora Stranovská, Angela Žáková, Viera Majková, 
Tibor Kišš, kontrolórka obce: Daniela Trnková. 
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. Šikulovú p.  Žákovú 
Za overovateľa zápisnice navrhla: p. Kišša, p. Stranovskú 
Návrh uznesenia č. 75 /8/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. 
Šikulovú a p. Žákovú  a overovateľov zápisnice p. Kišš, p. Stranovská  
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5(p. Žáková, p. Stranovská, p. Šikulová, p. Majková, p. Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 75/8/2020 bolo schválené. 

Následne starostka oboznámila prítomných poslancov s návrhom rozšírenia programu  
rokovania. V bode 8 sa prerokuje schválenie komisie na ochranu verejného záujmu 
a rokovacieho poriadku. V pôvodnom  programe rokovania sa bod 8. posunie do bodu 9. 
Rokovací poriadok po rozšírení bude mať 12 bodov rokovania. 
Návrh uznesenia č. 76 /8/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie programu 
rokovania o jeden bod “ Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu“. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5(p. Žáková, p. Stranovská, p. Šikulová, p. Majková, p. Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 76/8/2020 bolo schválené. 
 
Predložený rozšírený program rokovania na schválenie OZ 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obe za rok 2019. 
4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 
5. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019. 
6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020. 



7. Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po corona kríze – uvítanie detí do 
života, hodové slávnosti – šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš. 
8. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu a schválenie rokovacieho poriadku 
komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. 
9. Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka 
10. Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola. 
11. Rôzne 
12. Záver 
Návrh uznesenia č. 77/8/2020: OZ schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za     5(p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 77/8/2020 bolo schválené. 
 
 
Bod č. 2: Kontrola uznesenia 
 
Z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obecnému úradu nevyplývajú 
žiadne plnenia uznesení. Starostka informovala poslancov o podpísaní kúpno–predajnej 
zmluve na odpredaj pozemkov, ktoré boli odčlenené z parc. č. 73/1 geometrickým plánom  
podľa zverejneného zámeru obce na  odpredaj pozemkov. 
 
Návrh uznesenia č. 78/8/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 78/8/2020 bolo schválené 
 
Bod č. 3: Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

Kontrolórka obce prečítala OZ vypracované stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za 
rok 2019, v ktorej odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce a celkové 
hospodárenie bez výhrad. 

Návrh uznesenia č. 79/8/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k návrhu záverečného účtu za rok 2019.     
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 79/8/2020 bolo schválené. 
 



Bod č. 4: Návrh záverečného účtu obce z rok 2019 

Ekonómka obce predložila OZ návrh záverečného účtu obce za rok 2019, v ktorom 
informovala o celoročnom hospodárení obce za rok 2019. 

Návrh uznesenia č. 80/8/2020: OZ schvaľuje  záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 80/8/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019 
 
Ekonómka obce prečítala audítorskú správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy 
obce za rok 2019 
Návrh uznesenia č. 81/8/2020: OZ  berie na vedomie správu audítora z overenia účtovnej 
závierky a výročnej správy. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 81/8/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 6: Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 
 
Kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 
druhý polrok. 
Návrh uznesenia č. 82/8/2020: OZ  schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 82/8/2020 bolo schválené. 
 
Bod č.7: Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po corona kríze – uvítanie 
detí do života, hodové slávnosti – Šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš 
 
 Starostka informovala poslancov OZ, že hody budú pravdepodobne 17. 10., aspoň tak termínovo 
vychádzajú, tak ak „Corona“  dovolí, by sme urobili Šarkaniádu a športové popoludie v behu, rýchlej 
chôdze, nech je aspoň trošku zábavy v rámci obce, samozrejme jesennú výzdobu obce a priedomí. 
Z dôvodu corona krízy sme odložili v marci vyhodnotenie jesenných dekorácií  za rok 2019, ale toto 
uskutočníme niekedy počas leta, aby sme namotivovali občanov na túto jeseň. 



 Posedenie s dôchodcami by malo byť 25. 11. – v stredu. Pre dôchodcov bude pripravená poukážka 
v hodnote 5 €  z COOP Jednota asi pre 95 dôchodcov, malé pohostenie, tradičné gratulácie 
oslávencom. Ak by sa z dôvodu Corony II. vlny nemohlo stretnutie konať, tak by sme mohli dať 
každému poukážku v hodnote 10 € aspoň malú kompenzáciu, že stretnutie sa neuskutoční ,  hoci niet 
nad osobné stretnutia aspoň raz do roka.  
 Stretnutie detí na Mikuláša sa bude konať  5. 12. – sobota, budú pripravené balíčky v hodnote 3 € 
pre každé dieťa, ktoré príde na stretnutie s Mikulášom. Máme 74 detí do 15 rokov veku. 
 Starostka obce navrhla poslancom na uskutočnenie obecnej akcie „Uvítanie detí do 
života“, (ktorú sme začali robiť v čase osláv sviatku detí MDD)  v auguste- septembri podľa 
situácie obsadenia kultúrneho domu, nakoľko sa z dôvodu corona krízy popresúvali rodinné 
oslavy a svadby. K tejto príležitosti, ako bolo  aj minulý rok starostka navrhla ako darček pre 
každé novonarodené dieťa v roku 2019 v hodnote 30,00 € vo forme nákupnej poukážky. 
Poslanci navrhli tento rok zakúpiť poukážky v predajni Miroslava Čapkoviča v Zemianskych 
Sadoch. Tiež je tu podmienka pre rodičov zúčastniť sa uvítania s dieťatkom, prípadne sa včas 
ospravedlniť. 
Návrh uznesenia č. 83/8/2020: OZ  schvaľuje nákup poukážok v predajni Miroslav Čapkovič 
v Zemianskych Sadoch v hodnote 30,00 € pre každé novonarodené dieťa v roku 2019. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 83/8/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 8: Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu a schválenie rokovacieho 
poriadku komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. 
Starostka obce informovala poslancov o povinnosti vytvorenia komisie verejného záujmu a  
rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
z dôvodu podávania majetkových priznaní verejných funkcionárov. Kontrolórka obce 
predniesla znenie rokovacie poriadku k pripomienkam poslancov OZ. 
Návrhom uznesenia č. 84/8/2020: OZ schvaľuje rokovací poriadok komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.  
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 84/8/2020 bolo schválené. 
 
Návrh členov do komisie na ochranu verejného záujmu poslankyňa Žáková, Stranovská, 
Majková a poslanca Kišš.  
Návrhom uznesenia č. 85/8/2020: OZ schvaľuje členov komisie. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 85/8/2020 bolo schválené. 



 
Po schválení rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií  OZ má povinnosť voliť predsedu komisie. Za predsedu komisie bola 
navrhnutá pani Angela Žáková 
Návrhom uznesenia č. 86/8/2020: OZ schvaľuje za predsedkyňu komisie Angelu Žákovú, 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  1 (p. Žáková) 
Uznesenie č. 86/8/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 9: Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka 
 
Starosta obce informovala poslancov OZ o ukončení činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka. Po 
oznámení od prezidenta TJ Poľnohospodár p. Martina Stranovského sa  do súťažného ročníka 
MO  2020/2021 futbalisti neprihlásia, zvážili všetky „ za a proti“ .Nakoľko nie je dostatok hráčov 
v mužstve ani funkcia brankára nie je obsadená, TJ Družstevník Pusté Sady sa prihlásili do 
súťaže a ich hráči odišli do materského klubu, niektorí ukončili činnosť z dôvodu veku 
a zdravotného stavu, tiež odišli mladší na „ hosťovačky“ prípadne prestupy do iných klubov, 
ktoré ich lákajú na výhodnejšie podmienky a sľubujú nové skúsenosti a zdokonaľovanie sa v 
hre. TJ ako taká ostáva, nakoľko je registrované mužstvo „ starí páni“, ktorí hrajú svoju súťaž 
do  tohto tímu prešli aktívni futbalisti nad 35 rokov veku. . Preplatky z poplatkov zo sezóny 
2019/2020, ktoré sú na OFZ v Galante, požiadame o vrátenie, nakoľko boli platené v rámci dotácie pre 
TJ z rozpočtu obce. 
Návrh uznesenia č. 87/8/2020: OZ  berie na vedomie  ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár 
v obci Šalgočka. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 87/8/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 10: Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola 
V rámci projektu Programu obnovy dediny 2021, kde budeme podávať žiadosti už v septembri – 
októbri  2020 navrhujem  spracovať projekt na revitalizáciu parku pod cintorínom a v objekte kostola.  
Už poslanci OZ dostali informáciu, že  príjazdová cesta od p. Matušniaka  po p.  Žáka je vybudovaná na 
súkromných pozemkoch, tak sa navrhuje odstrániť oplotenie od tejto strany kostolného parku, vyčistiť 
to tam, ponechať tuje, ktoré sú tam zasadené,  zhutniť podložie zo zatrávnovačiek urobiť odstavnú 
plochu pre autá obyvateľov ale i návštevníkov kostola. Priechod do kostola a na cintorín by sa 
vybudoval chodníčkami zo štiepaného kameňa alebo iného prírodného materiálu. 
Ohradu do kostola ponecháme s tým, že  brána by sa zrušila aj s hrubými stĺpmi, kde je ukotvená, 
nakoľko je vjazd tak úzky, že hasičské auto tam nevojde ani veľký traktor pri odhŕňaní snehu.  Ohrada 
bude držať, lebo nie je napojená na tieto stĺpy. Na úrovni ohrady cintorína, by sa buď živým plotom 
urobil deliaci pás, prípadne by sa osadila nejaká ľahká  posuvná bránička.  
Sochy v parku pod kostolom je dať rekonštruovať v rámci výzvy z min. kultúry obnovme si svoj dom.  
Areál parku treba vysadiť podľa pôvodnej mapy, ktorá sa zachovala z 19. storočia, záhony ruží, 
levandule, šalvie medzi tým chodníky zo štiepaného kameňa, lavičky. Okolo každého stromu urobiť 



ochranný kruh z tohto kameňa, skaly alebo iného prírodného materiálu. Týmto by sa urobila 
i evidencia drevín v parku. Park pod kostolom by sa prepojil s parkom pod cintorínom.  Tento projekt 
bude rozdelený do viac etáp budovania. Toto všetko je na ďalšiu diskusiu. 

Návrh uznesenia č. 88/8/2020: OZ  berie na vedomie  návrh revitalizácie parku. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 88/8/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 11: Rôzne 
 Starostka obce pochválila občanov za vzorne triedenie odpadu a dodržiavanie pokynov pri 
vývoze komunálneho odpadu. Vývoz TKO a zber triedeného odpadu sa za 5 mesiacov vyvíja 
priaznivo, počet  ton odpadu klesol a zvýšil sa triedený odpad. 
 Za rok 2019 podľa evidencie Komplex odpadová spoločnosť  boli sme 1. najlepší v množstve 
uloženého odpadu na obyvateľa (počet obyvat. 454)  225,73 kg teda najmenej vyprodukovaného, za 
obec  sme vyprodukovali 102,48 tony teda najmenej  zo združenia. 
Sklo:  7,83 t za obec  ale 2. najlepší na 1 obyvateľa 17,25 kg 
Plasty:  5,47 t  za obec  ale 4. najlepší na 1 obyvateľa 12,05 kg 
Papier:  3,65 t  za obec ale  8.  na 1 obyvateľa 8,04 kg, tu treba lepšie triediť, veľké kartónové  obaly 
trhať na menšie kúsky 
Kovy:  1,20 t za obec ale  1. najlepší na 1 obyvateľa 2,64 kg 
Tetrapaky – lepenka: 0,36 t za obec ale 2. najlepší na 1 obyvateľa 0,79 kg 
 
 Na Pozemkový fond sme zaslali doklady k bezplatnému prevodu pozemkov ,na ktorých sa 
nachádzajú cesty, stavby, parky po pol roku sa niečo pohlo. V súvislosti s týmto bude treba spracovať 
pasport miestnych komunikácii a dopravného značenia, nakoľko už úrady vyžadujú túto evidenciu, 
lebo samotný územný plán na toto nestačí.  Pasport  miestnych komunikácii boli robené ešte za MNV 
Zemianske Sady.  Takáto investícia je finančne asi 3000 €. Požiadame firmy o cenové ponuky. 
 
 Dostali sme výzvu na zapojenie sa do Krízové fondu trnavskej župy, platí sa tam poplatok 0,50 € na 
obyvateľa. Doteraz boli rozdelené peniaze len pri povodniach členským obciam a tento rok aj pri 
corone kríze.  Župan vyzýva obce k zapojeniu, aby sme mohli takto si solidárne pomôcť pri 
mimoriadnych situáciách.  
Župa  nás podporila sumou 1000€ na zmiernenie dopadov corona krízy,  lebo financie na dotácie na 
kultúru, šport , sociálnu starostlivosť  sa na tento rok nerozdeľovali . Obce, ktoré požiadali  na 
refundáciu výdavkov spojených s corona krízou, tak mali pridelené finančné prostriedky z tohto balíka 
dotácií TTSK.  
500 € sme dostali dotáciu od nadácie TA3 – Káčer na kolesách na dofinancovanie služieb 
poskytovaných v čase karanténnych opatrení. 
 
 Zapojili sme sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok zo zameraním na podporu wifi  
pre teba. Obec sa zaregistrovala do výzvy a čakáme na vyhodnotenie registrácie. 
 
Obec sa zapojila do národného projektu duálneho vzdelávania a zvýšenia aktivity a kvality 
OVP na základe oslovenia pani riaditeľky  OA zo Serede. Škola ponúka duálne vzdelávanie 
svojim študentom a veľmi radi by ich vzdelávali praxou v miestach ich bydliska.   
Tiež treba splniť určité podmienky a komisia posúdi, či sú vytvorené podmienky na takéto 
vzdelávanie študentov na obci. 



 
Bod č. 12: Záver 
Vzhľadom na skutočnosť, že bol vyčerpaný celý program rokovania obecného zastupiteľstva, 
starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončila riadne 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
 
Starostka obce: Helena Mesárošová v. r.         ...................................... 
 
Overovateľ:  Barbora Stranovská v. r.               ....................................... 
 
                         Tibor Kišš v. r.                               ....................................... 
 
Zapisovateľka: Ľubica Blašková v. r.                  ....................................... 
 
 


