
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočke konaného dňa 08. 12. 2020 

 o 16:00 hod. v kultúrnom dome 
 

Prítomní poslanci OZ:  Katarína Šikulová, Barbora Stranovská, Viera Majková, Tibor Kišš,  
p. Žáková bola ospravedlnená z dôvodu choroby 
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. Majkovú  
Za overovateľa zápisnice navrhla: p. Stranovskú, p. Kišša 
 
Návrh uznesenia č. 96 /10/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. 
Šikulovú a p. Majkovú  a overovateľov zápisnice p. Stranovskú a p. Kišša  
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 ( p. Stranovská, p. Šikulová, p. Majková, p. Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 96/10/2020 bolo schválené. 

Predložený program rokovania na schválenie OZ 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO  
4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch 
5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020 
6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023 
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 

2023 
8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021 
9. Rozpočtové opatrenie k 30. 11. 2020 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
Návrh uznesenia č. 97/10/2020: OZ schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 97/10/2020 bolo schválené. 



 
 
Bod č. 2: Kontrola uznesení 
 
Z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obecnému úradu nevyplývajú žiadne 
plnenia uznesení. Starostka informovala poslancov o zápise Kúpno–predajných zmlúv 
na odpredaj  pozemkov do katastra nehnuteľností, ktoré prebehlo 20. 10. 2020 bez problémov. 
Prijatie bezúročnej NFV z Ministerstva financií dňa 26. 10. 2020 v sume 5623 Eur. 
OZ bolo oboznámené, že ZsVS Nitra prijala našu požiadavku na spracovanie 
a prefinancovanie projektovej dokumentácie na zhotovenie kanalizačnej siete v obci, záleží od 
nich, kedy túto investíciu zaradia do ich rozpočtu. 
 

Návrh uznesenia č. 98/10/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 98/10/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 3: Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO 
 
Starostka prečítala návrh dodatku č. 3/2020 zmena sadzby poplatku na rok 2021, v ktorom sa 
mení a dopĺňa dodatok č. 2/2019 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka. V článku 6  v bode 
1 sadzba poplatku na rok 2021 je 3,00 Eur za 1 vývoz na 120 litrovú zbernú nádobu a 6,00 
Eur za 240 litrovú nádobu pre fyzické aj právnické osoby. V článku 7 v bode 1 sa zmenil  
text: Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu  
platia  poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou ako zálohovú platbu na 26 
vývozov ročne, ktorá bude do konca marca budúceho roka zúčtovaná podľa elektronickej 
evidencie. 
 
Návrh uznesenia č. 99/10/2020: OZ schvaľuje dodatok č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
dodatok č. 2/2019 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.99/10/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 4: Návrh VZN o miestnych poplatkoch 

OZ bolo oboznámené s návrhom VZN o miestnych poplatkoch a to za  
Za rozhlasovú reláciu:                                                 4,00 €  
Za prenájom  sály KD na predajné akcie:                      10,00 €/ hod. -  už sa toto málo 
využíva   
Za prenájom KD na zábavu , spoločenskú akciu:           300,00 €    
Za prenájom sály KD a kuchyne  na rodinné oslavy občanov 200 €  aj s požičaním 
riadov. S tým, že občania s TP v obci majú 50 % zľavu, ak majú splnené daňové 
a poplatkové povinnosti voči obci. 



Za znehodnotenie alebo zničenie riadu /Taniere, poháre, príbor,.../ :                                                                           
počet kusov x  1,00 € 
Za prenájom riadu a pohárov,  mimo KD                0,10 € za kus 
Za smetnú nádobu :                                                23,00 €  
Za kopírovanie:                                                          0,20 €  za stranu,  bolo 0,10 € 
Za vystavenie potvrdenia, ktoré nie je spoplatnené správnym poplatkom:                                                                   
2,00 €  
Za faxové služby:                                                       1,00€ za stranu  

. 

Návrh uznesenia č. 100/10/2020: OZ schvaľuje návrh VZN o miestnych poplatkoch  
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 100/10/2020 bol schválený. 

 

Bod č. 5: Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020 
Hlavná kontrolórka obce oboznámila OZ zo stanoviskom k prijatiu NFV z MF na rok 2020. 
 
Návrh uznesenia č. 101/10/2020: OZ berie na vedomie stanovisko HK obce k prijatiu NFV 
z MF na rok 2020. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesením č. 101/10/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 6: Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023 
Hlavná kontrolórka prečítala vypracované stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 
2021,2022, 2023.  Po celkovej analýze návrhu rozpočtu na rok 2021 odporúča OZ schváliť 
bez výhrad a na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. 
 
Návrh uznesenia č. 102/10/2020: OZ berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na 
roky 2021-2023 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 102/10/2020 bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 
2022, 2023 
Ekonómka obce predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023. Informovala 
ich o príjmoch a výdavkoch na jednotlivých položkách a zostavený prebytkového rozpočtu na 
rok 2021, ktorý je po schválený OZ záväzný. Keďže obec je s počtom obyvateľov do 2000, 
tak podľa zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,  obec má právo 
rozhodnúť, či bude zostavovať a predkladať rozpočet s programovou štruktúrou alebo bez 



programovej štruktúry.  
 
Návrh uznesenia č. 103/10/2020: OZ schvaľuje v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v neskorších predpisov zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 bez 
programovej štruktúry. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 103/10/2020 bolo schválené. 

 

Návrh uznesenia č. 104/10/2020: OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 104/10/2020 bolo schválené. 

 

Návrh uznesenia č. 105/10/2020: OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 
2022, 2023. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 105/10/2020 bolo schválené. 
 

Bod č.8:  Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021 
Hlavná kontrolórka prečítala plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, ktorý bol podľa 
zákona zverejnený 15 dní pred schválením. 
 
Návrh uznesenia č. 106/10/2020: OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2021 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 106/10/2020 bolo schválené. 
 
Bod č. 9: Rozpočtové opatrenia k 30. 11. 2020 
Ekonómka predniesla OZ úpravu rozpočtu  rozpočtovými opatreniami číslo 5 – príjmové 
položky a rozpočtovými opatreniami číslo 6 – výdavkové položky k 30. 11. 2020. 
Rozpočet po úprave na strane príjmov je v sume 167007,20  Eur a na stane výdavkov v sume 
165981,92 Eur. Rozpočte k 30. 11. 2022 je upravený ako prebytkový vo výške 1025,28 Eur. 
 
Návrh uznesenia č. 107/10/2020: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu RO číslo 5- príjmové 



položky. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 107/10/2020 bolo schválené. 
 
Návrh uznesenia č. 108/10/2020: OZ schvaľuje úpravu rozpočtu RO číslo 5- výdavkové 
položky. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 108/10/2020 bolo schválené. 
 
Bod č.10: Rôzne 
 Poslanci boli oboznámení o priebehu plošného testovania, ktoré prebiehalo v obci 01. 11. 2020. 
Zúčastnilo sa 216 obyvateľov s výsledkom 2 pozitívnych občanov čo je 0,009% infikovaných občanov. 
Akciu sme zvládli aj všetky náklady spojené s celoplošným testovaním nám boli od štátu uhradené 
v plnej výške. 
 V nedeľu 06. 12. 2020 chodil po obci Mikuláš a rozdával deťom mikulášske balíčky. Balíček 
mal hodnotu 4 Eurá.   
 Pre dôchodcov sú objednané  vianočné poukážky v hodnote 5,00 Eur. Obec dala urobiť stolové 
kalendáre na rok 2021 pre každú domácnosť. Starostka oslovila poslancov či pôjdu rozniesť 
dôchodcom poukážky s kalendárom a jubilantom darček s blahoželaním. S touto aktivitou poslanci OZ 
súhlasili.  

 Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že pán Henrich Sobotovič podal už 3. 
trestné oznámenie na starostku obce. Dňa  9. 11. 2020 bola vypovedať na polícii v Šoporni. 
Podstata oznámenia bola, že svojím konaním ako starostka obce ho pripravila o 2 ročný zisk 
z nového sadu podľa štúdie projektu, kde bola vyčíslená návratnosť rodiaceho sadu, že mu 
nedovolí budovať sad brzdí mu projekt. Dôvody, ktoré zdržovali povolenie : 
 - pozemok mal v spoluvlastníctve s inou osobou, od ktorej potreboval súhlas na vybudovanie 
oplotenia a prístupovej cesty, ktorý nepredložil. V konečnom dôsledku mu táto osoba svoju 
časť podielu predala  až tento rok 22. 7. 2020 kedy bol urobený zápis v katastri o prevode 
spoluvlastníckeho podielu. 
- vyňatie pôdy pod prístupovú cestu nebolo vytýčené a odsúhlasené ZsVS Nitra z dôvodu 
ochranného pásma vodovodného potrubia, ktoré vedie k vodojemu. ZsVS nedalo kladné 
stanovisko.  Stavebník nanovo musel dať urobiť vyňatie z pôdneho fondu a prekresliť projekt 
prístupovej cesty lebo prístupová cesta kde ju chcel budovať čo si asi sám určil,  zasahovala 
do ochranného pásma, /samozrejme konanie bolo prerušené/.  Po odstránení nedostatkov 
v žiadostiach mu bolo vydané súhlasné stanovisko na budovanie drobnej stavby -  oplotenie 
23. 07. 2020, stavebné povolenie na prístupovú cestu verejnou vyhláškou 23. 11. 2020.      
Keď neuspel trestnými oznámeniami tak obec obviňuje za dlhodobo spôsobené škody na 
jeho osobe a nemôže dlhodobo platiť miestne dane a reálne ho tieto škody dostali do 
platobnej neschopnosti. Zavaľuje obecný úrad  žiadosťami podľa zákona č. 211/2000 
o slobodnom prístupe k informáciám. Žiada informácie  hoci sú to verejne dostupné / 
zverejnené na webovej stránke obce/.  Žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote 



aj s poskytnutím popisu rozpočtu o mzdových nákladov zamestnancov obecného úradu, ich 
odvodov a odmien za posledných 5 rokov len v takej miere ako dovoľuje zákon o ochrane 
osobných údajov, zaslaním finančných výkazov s vyznačením požadovaných informácií, 
 vysvetlenia základných pojmov podľa zákona o obecnom zriadení.  Plat starostu a kontrolóra 
obce je verejne dostupná informácia.   
- požadoval zaslať rokovací poriadok OZ. 
Potom prišli ďalšie : 
-  „ako je možné, že  p. starostka môže dať hlasovať poslancom OZ o odobratí slova 
diskutujúcemu, keď jej to rokovací poriadok neumožňuje §6 ods. 8 rokovacieho poriadku “. 
 Odpoveď:  rokovací poriadok to umožňuje podľa §3 ods. 1 lebo predsedajúci OZ  je ten kto 
zvoláva zasadnutie OZ:  starosta obce alebo zástupca starostu, prípadne poslanec, ktorý je 
určený viesť zasadnutie OZ.  §6 ods. 8 popisuje priebeh rokovania OZ čo môže robiť 
predsedajúci OZ. 
- kto je jeho poslancom za jeho obvod kde býva. 
Odpoveď:   Obec Šalgočka je jeden volebný obvod a za celý obvod volíme 5 poslancov OZ 
-na investičnú akciu rekonštrukcia cesty od domu p. starostky po obecný úrad, 
Odpoveď:  rekonštrukcia cesty sa robila od križovatky štátnej cesty od čísla domu 132  po 
číslo domu 136 po rázcestie smerom k domu  číslo 43. 
- doplniť detailne k výkazu za rok 2019 rozklad nasledovne ním  vybratých položiek 
v záverečnom účte 
- investičné akcie od r. 2015 akým podielom boli dotácie a vlastné zdroje 
Na tieto nové dopyty bude p. Sobotovičovi odpovedané v zákonnej lehote. 
 

Návrh uznesenia č. 109/10/2020: OZ berie na vedomie informácie z bodu Rôzne 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Šikulová, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 109/10/2020 bolo schválené. 
 
 
 

Bod č. 11: 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.                        
 


