
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočka konaného dňa 29. 09. 2020 

 o 19:00 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 určila: Ľubicu Blaškovú. 
Za navrhovateľov uznesenia navrhla: p. Šikulovú p.  Kišša 
Za overovateľa zápisnice navrhla: p. Majková, p. Žáková 
 
Návrh uznesenia č. 89 /9/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. 
Šikulovú a p. Kišša  a overovateľov zápisnice p. Majková, p. Žáková  
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Žáková, p. Stranovská, p. Šikulová, p. Majková, p. Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 89/9/2020 bolo schválené. 

Následne starostka oboznámila prítomných poslancov s programom OZ, dala návrh 
o zaradenie do programu ako bod číslo 6 sa prerokuje žiadosť p. Zuzany Opltovej  zo 
Zemianskych Sadov o právo prechodu a právo uloženia energetických sieti na parcele E-KN 
číslo 524/1 na parcelu518/30 a 518/31 registra C-KN. Potom bod 6 sa posunie na č. 7. 
Program bude mať 8 bodov. 
Návrh uznesenia č. 90 /9/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie do programu 
rokovania bod ako č. 6 “Žiadosť p. Zuzany Opltovej zo Zemianskych Sadov o právo 
prechodu a uloženia energetických sieti na parcele E- KN  číslo 524/1. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (p. Žáková, p. Stranovská, p. Šikulová, p. Majková, p. Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 90/9/2020 bolo schválené. 

 

Predložený rozšírený program rokovania na schválenie OZ 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 
4. Dopad koronakrízy na rozpočet obce – návratná finančná výpomoc z Ministerstva 

financií SR 
5. Rozpočtové opatrenie k 31. 08. 2020 



6. Žiadosť p. Zuzany Opltovej zo Zemianskych Sadov o právo prechodu a uloženie 
energetických sieti na parcele E číslo 524/1. 

7. Rôzne 
8. Záver 

Návrh uznesenia č. 91/9/2020: OZ schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 91/9/2020 bolo schválené. 

 
 
Bod č. 2: Kontrola uznesení 
 
Z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obecnému úradu nevyplývajú žiadne 
plnenia uznesení. Starostka informovala poslancov o podpísaný Kúpno–predajnej zmluvy 
a odkúpenie pozemkov a podanie kúpnej zmluvy s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Starostka oboznámila poslancov o konaní uvítania detí do života, ktoré sa narodili v roku 
2019.  
 
Návrh uznesenia č. 91/9/2020: 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. 91/9/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 
 
Starostka prečítala dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení  spoločného obecného úradu uzatvorenú 
zo dňa 10. 03. 2003. 
 
Návrh uznesenia č. 92/9/2020: Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na svojom zasadnutí dňa 29. 
09. 2020 prerokovalo návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo 
dňa 10.03.2003   
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 92/9/2020 bol schválený dodatok č 7 k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu zo dňa 10.03.2003. 

 
Bod č. 4: Dopad koronakrízy na rozpočet obce – návratná finančná výpomoc 
z Ministerstva financií SR 

V súvislosti s negatívnym vývojom príjmov obcí v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým 
pandémiou ochorenia Covid-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať 



výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Výška výpadku podľa prognózy MF SR 
z júna 2020 pre obec Šalgočka je v sume 5 623,00 €, čiže obec môže žiadať maximálne o túto 
sumu. NFV sa musí použiť do 31.12.2020 na výkon samosprávy. Splácanie NFV začne od 
roku 2024 do 2027 v sume 1 405,75 €  jeden krát ročne. 
Poslanci boli oboznámení s možnosťou a podmienkami k  získaniu NFV z Ministerstva 
financií SR.  
 
Návrh uznesenia č. 93/9/2020: OZ schvaľuje o požiadanie o NFV vo výške 5 623,00 € z MF 
SR 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 93/9/2020 bol schválený NFV. 

 

Bod č. 5: Rozpočtové opatrenia k 31.08.2020 
 
Ekonómka obce predložila OZ rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – príjmy a rozpočtové 
opatrenie č. 4/2020 – výdavky. V dôvodovej správe je presne popísaná úprava rozpočtu. 
Rozpočet bol znížený o sumu 1 879,34€. Po upravení rozpočtu je rozpočet na strane prímov 
v sume 152 782,08 €  a strana výdavkov činí sumu 152 782,08 €, čiže rozpočet je zostavený 
ako vyrovnaný. 
 
Návrh uznesenia č. 94/9/2020: OZ schvaľuje RO č.3/2020   
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 94/9/2020 bolo schválené RO č. 3/2020. 

 

Návrh uznesenia č. 95/9/2020: OZ schvaľuje RO č.4/2020.  
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 95/9/2020 bolo schválené RO č. 4/2020. 

 
Bod č. 6: Žiadosť p. Zuzany Opltovej  o právo prechodu a uloženie energetických sieti 
na parcele E-KN číslo 524/1. 
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť p. Zuzany Opltovej  zo Zemianskych 
Sadov o právo prechodu a právo uloženia energetických sieti na parcele E-KN číslo 524/1 , 
ktorá bude zameraná geometrickým plánom, kde je  plánovaný vjazd k trom rodinným domov 
na parcelách 518/30 a 518/31 registra C-KN v katastrálnom území obce Šalgočka. 
 
Návrh uznesenia č. 96/9/2020: OZ súhlasí s návrhom práva prechodu a uloženia elektrických 
sieti na parcele E číslo 524/1.  
Hlasovanie:  



Prítomní   5  
Za     5 (p. Žáková, Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 96/9/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Rôzne 
 
 Starostka informovala poslancov, že treba už chystať podklady k tvorbe nového rozpočtu na 
rok 2021 treba počítať v rozpočte s: vytvorenie pasportu miestnych komunikácií, úpravou 
ceny vývozu TKO o ℅ navýšenia poplatku za uloženie, vypracovaním dokumentácie k 
žiadostiam na projekty z EU. Treba obstarať  dodávateľa na zimnú údržbu miestnych 
komunikácií. Či obec bude platiť príspevok do krízového fondu TTSK. Zateplenie stropu  
v sociálnych zaradeniach v KD. 
Budúci rok máme v pláne vykonať zmeny a doplnky územného plánu na poľné cesty a 
naplánovanie cyklotrás bude to treba k projektom na dotácie z EU . 
 
 OZ boli predložené informácie o riešení kanalizácie v obciach Šalgočka a Pusté Sady so 
ZVaK  Nitra, lebo sa môžeme napojiť na čističku v Zem. Sadoch nakoľko urobil  ZVaK jej 
rozšírenie. Bude potrebné vypracovať nové projekty a dokumentáciu podľa nových noriem.  
 
 Rodák z obce Šalgočka pán Augustín Sobotovič  poslal pozdrav zo Šumavy, praje nám 
krásne babie leto bez koronavírusu a priložil príspevky z ich časopisu „Vítaný host“ – Čo mi 
vyprávěla lenorská pec. 
 
 Hody v obci sa  budú konať 18. 10. ako vždy, bude  pekne upravená dedina, vyzdobené 
parky, priedomia rodinných domov, ktoré nafotíme a vyhodnotíme najkrajšie priedomia 
občanov, prídu aj kolotoče ale závisí to od opatrení krízového štábu nakoľko sa už rozbehla II 
vlna Corony bude vyhlásený núdzový stav a podrobnejšie opatrenia.   
 
 V obci máme rozbehnuté stavby rodinných domov aj stavebné konania: 
Dušan Remiaš ml., Psotová Tatiana, Opltová Zuzana 3 rodinné domy s prístupovou cestou 
a kolaudáciu Róbert Ščastný. 
 
 Keď prekosíme verejné priestranstvá obce začneme s úpravou oplotenia parku pod 
cintorínom a kostolom, odstránime staré oplotenia  a náletové kríky od Matušniakových, tiež 
brány cintorínska aj kostolná sa nedajú zavrieť a sú prehrdzavená od spodu pri pántoch.  Na 
projekt revitalizácie  parku máme dohodnuté stretnutie so záhradnou architektkou z Trnavy. 
Zatiaľ nám neposkytli z programu obnovy dediny podrobnejšie inštrukcie čo môžeme zahrnúť 
do oprávnených výdavkov na rok 2021.  
 
 Poslankyňa Majková podala interpeláciu na projekt Cezhraničná spolupráca s obcou 
Zbyslavice, či  v čase Corony projekt naďalej pokračuje. Starostka informovala pani 
poslankyňu, že projekt je teraz pozastavený z tohto dôvodu lebo Moravsko-Sliezky kraj je 
v červenom pásme .  
 
 Pán Ing. Henrich Sobotovič opätovne listom  z 18.8.2020 č.540/2020 vyzýva na 
preskúmanie územného plánu obce. Starostka prečítala text výzvy citácia textu zo žiadosti:  
„Dovolím si Vás touto cestou vyzvať , aby nebola ignorovaná naša žiadosť o zmenu UP obce 
Šalgočka v prípade preskúmania UP obce  , ktorú ste povinný vykonať minimálne raz za 4 



roky t. z. v tomto prípade do konca roku 2020 . V prípade , že z nejakého dôvodu bude zase 
naša žiadosť ignorovaná alebo bude zamietavé stanovisko -  žiadame , jednoznačné a 
oficiálne zdôvodnenie z Vašej strany.“ 
Bolo prijaté jednoznačné uznesenie OZ pokým nebudú vysporiadané vlastnícke vzťahy telesa 
účelovej komunikácie v tejto lokalite, OZ sa žiadosťou o zmenu UP na uzatvorenú zónu 
zaoberať nebude. Po predložení vlastníctva účelovej komunikácie budeme jednať o zmenách 
a doplnkoch UP na uzatvorenú zónu. 
Diskusia: Pán Sobotovič sa prihlásil do diskusie, bolo mu udelené slovo podľa rokovacieho 
poriadku OZ. Začal diskutovať k vlastníctvu účelovej komunikácie nakoľko v tento deň 29. 
09. 2020 o 10:00 hod. sa konal Štátny odborný dozor (ŠOD) nad touto účelovou 
komunikáciou. K tomu poslal písomné stanovisko v ktorom prehlásil, že sa táto stavba netýka 
jeho parcely E 317/4 a neuznáva stavebné a kolaudačné rozhodnutie na poľné hnojisko 
a prístupovú- účelovú komunikáciu, ktorú predložil RAVOD Pata. Štátneho odborného 
dozoru sa nezúčastnil. Dopytoval sa na výsledok  ŠOD. Starostka mu odpovedala, že bude 
písomne vyrozumený z rozhodnutím komisie ŠOD. Pán Sobotovič oponoval, že veľmi dobre 
poznáme jeho názor na RAVOD, že ho obrali o ďalšiu pôdu. Pani starostka ho prerušila, že ju 
nezaujíma aké pozemky si navzájom oni berú, toto nie je ani v kompetencii riešenia OZ.. 
Starostka obce mu odpovedala na to, že ona je už unavená z jeho neustálych problémov 
s RaVOD-om, s ostatnými SHR , do ktorých zaťahuje obec. Na to p. Sobotovič sa pousmial 
a skonštatoval: “ že určite!“ Odporúčanie od starostky obce je, že dobre by bolo, aby si obe 
strany sadli k rokovaciemu stolu, trebárs aj na neutrálnej pôde napr. na obecnom úrade 
a začali konečne rozumne jednať o užívaní pozemkov a účelovej komunikácie. Nakoľko 
RAVOD Pata už dávno nemá vo vedení pani Ing. Náhackú, ktorá sa neprihlásila k vlastníctvu 
účelovej komunikácie v roku 2017 podľa pána Sobotoviča, ale teraz je tam nové vedenie, 
ktoré sa k tejto účelovej komunikácii hlási ako majiteľ. 
 
Ďalším bodom jeho diskusie bolo podané trestné oznámenie z jeho strany na Helenu 
Mesárošovú - starostku obce v auguste 2020 za tolerovanie porušovania zákona o životnom 
prostredí firmami za vývoz fekálií, nelegálny výrub drevín, vytekanie prevádzkových 
kvapalín zo strojov pracujúcich pri zhotovovaní chodníkov a iných porušení. Informoval 
o tom že zriadil internetovú stránku kde uverejňuje všetko o krivdách, ktoré mu starostka 
urobila. Pani starostka mu odpovedala, že je to jeho vec má na to právo, ale za príspevky 
a komentáre zodpovedá on sám, je si vedomá, že ako volený predstaviteľ obce musí zniesť 
kritiku od svojich voličov.  Ale aj ona má právo sa brániť. 
 Zápisnicu z výpovede a od starostky obce predložil poslancom na čítanie a od starostky obce 
chcel vysvetlenie prečo tak vypovedala ako je v zápisnici. Starostka obce vyzvala  p. 
Sobotoviča,  že toto trestné oznámenie nie je  predmetným bodom zastupiteľstva, ani OZ 
nemá kompetenciu riešiť podané trestné oznámenie z jeho strany a zároveň odmietla 
komentovať akékoľvek výroky zo zápisnice z trestného oznámenia.  Starostka obce prerušila 
jeho diskusný príspevok podľa rokovacieho poriadku OZ, dala hlasovať OZ o odobratí 
diskusného času p. Sobotovičovi, nakoľko sa nevyjadroval k témam obecného zastupiteľstva 
a snažil si tu riešiť osobné spory so starostku obce. 
Návrh uznesenia č. 97/9/2020: Súhlasíte s odobraním diskusného času p. Sobotovičovi, 
nakoľko nediskutuje k téme zastupiteľstva  a  chce riešiť osobné záležitosti. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     4 (p., Stranovská, Šikulová, Majková, p.Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania 1  (p Žáková) 
Uznesenie č. 96/9/2020 bolo schválené. 



 

 
Bod č. 8: 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:  Viera Majková, v.r.                            ....................................... 
 
                         Angela Žáková, v.r.                           ....................................... 
 
Zapisovateľka: Ľubica Blašková, v.r.                       ....................................... 
 

 

 


