
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočke konaného dňa 30. 03. 2021 

 o 17:00 hod. v kultúrnom dome 
 

Prítomní poslanci OZ: Barbora Stranovská, Viera Majková, Tibor Kišš, Angela Žáková,        
Katarína Šikulová bola ospravedlnená z dôvodu karantény  COVID-19, 
Kontrolórka obce: Daniela Trnková sa ospravedlnila, v čase  konania zastupiteľstva,  bola 
objednaná na testovanie COVID-19 testom PCR. 
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. Stranovskú, p. Kišša 
Za overovateľa zápisnice navrhla: p.Žákovú, p. Majkovú 
 
Návrh uznesenia č. 110 /11/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení 
p. Stranovskú a p. Kišša a overovateľov zápisnice p. Žákovú a p. Majkovú 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 ( p. Stranovská, p. Žáková, p. Majková, p. Kišš) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 110/11/2021 bolo schválené. 

Predložený program rokovania na schválenie OZ 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020 
4. Úprava rozpočtových opatrení 
5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 
6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele 

C317/54 
7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
Návrh uznesenia č. 111/11/2021: OZ schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, p. Žáková, p.Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 111/11/2021 bolo schválené. 

 



 
Bod č. 2: Kontrola uznesení 
 
Z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obecnému úradu nevyplývajú žiadne 
plnenia uznesení. 
 

Návrh uznesenia č. 112/11/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu 
uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 112/11/2021 bolo schválené. 
 

Bod č. 3: Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020 
 
Ekonómka obce predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu k 31.12.2020 RO 07/2020, 
informovala ich jednotlivo o upravených položkách pred informáciou o čerpaní rozpočtu za 
rok 2020, ktorá je zohľadnená v tomto čerpaní.. 
 
Návrh uznesenia č. 113/11/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RO 07/2020 uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 113/11/2021 bolo schválené. 
 
Obecnému zastupiteľstvu ekonómka obce vypracovala plnenie rozpočtu za rok 2020, ktoré im bolo 
včas doručené aj s komentárom a podrobne vysvetlené. 
 

Návrh uznesenia č. 114/11/2021:OZ  berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2020. 
Hlasovanie:  
Prítomní  4  
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.114/11/2021 bolo schválené. 
 
Bod č. 4: Úprava rozpočtových opatrení 

Poslancom OZ bola predložená úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2021 za prvý 
štvrťrok 2021, ktorá je prílohou zápisnice. 

Návrh uznesenia č. 115/11/2021:OZ  schvaľuje úpravu rozpočtu RO č. 01/2021 za rok 2021. 
Hlasovanie:  
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.115/11/2021 bolo schválené. 



 

Bod č. 5: Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 

Kontrolórka obce sa ospravedlnila v čase keď sa konalo zastupiteľstvo.  Bola objednaná na 
testovanie COVID-19 testom PCR, tento bod sa prekladá na budúce riadne zasadnutie OZ.. 

 

Bod č. 6: Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri 
parcele C 317/54 

Starostka obce informovala poslancov o prijatí žiadosti zaslanej len e-mailom od p. Ing. 
Henricha Sobotoviča na zmenu územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C 317/54 
s tým, že predpokladá na základe doterajších 10 ročných skúseností opäť ako vždy obštrukcie 
či zamietavé stanovisko, tak ako vždy z tohto dôvodu žiada zdôvodnenie Vášho rozhodnutia. 
Starostka informovala poslancov OZ, že  k e-mailovej žiadosti  prišlo oznámenie  e-mailom 
od p. Henricha Sobotoviča, že máme opraviť text v programe OZ a to  „na parcele C 317/54 
a nie pri parcele“. Poslali sme odpoveď e-mailom: že v takomto znení si sám  napísal e-
mailovú žiadosť prerokovať zmenu ÚP. Starostka obce vyzvala prítomného p. Sobotoviča, 
aby ozrejmil túto žiadosť nakoľko táto žiadosť bola zaslaná len e-mailom, nebola následne 
doručená v písomnej forme s podpisom žiadateľa, z dôvodu identifikácie žiadateľa. V žiadosti 
uviedol, že parcela ostáva ovocným sadom s tým, že môže byť čiastočne využitá na výrobu, 
skladovanie či logistiku v budúcnosti.  Neuviedol aká výmera má ostať na sad, aká na výrobu, 
či skladovanie, keď má byť čiastočne využitá, alebo o aký druh výroby sa bude jednať, tiež to, 
že zo žiadosti nie je zrejmé či si bude financovať zmeny a doplnky ako žiadateľ tejto zmeny, 
alebo bude čakať aby obec zaradila žiadosť  do zmien a doplnkov ÚP, ak sa bude 
prehodnocovať ÚP obce a spracovávať prípadne nový ÚP  . 
Pán Sobotovič vystúpil a vysvetlil, že má podnikateľský plán, ktorý sa neprezrádza a žiada 
o zmenu celej parcely, počká kým sa budú robiť zmeny a doplnky ÚP obcou. Obecné 
zastupiteľstvo sa rozhodlo žiadosť zobrať  na vedomie a po predložení žiadosti s patričnými 
náležitosťami, ktoré musí spĺňať, bude  v nej zreteľne definovaná  zmena využitia územia. OZ 
sa bude žiadosťou zaoberať  na ďalšom obecnom zastupiteľstve. 

Návrh uznesenia č. 116/11/2021:  OZ konštatuje, že žiadosť p. Ing. Henrich Sobotoviča nemá 
potrebné náležitosti, aby sa mohlo k žiadosti vyjadriť, ukladá obecnému úradu  vyzvať 
žiadateľa na predloženie novej žiadosti s potrebnými  náležitosťami. 
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.116/11/2021 bolo schválené. 
 

Bod č. 7:  Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec 
 
Starostka obce informovala poslancov OZ o podaných žiadostiach o dotácie pre obec na rok 
2021: 
Program obnovy dediny – „Park Appelovcov ožíva“ – jedná sa o revitalizáciu parku pod 
kostolom. Poslanci OZ boli informovaní o projekte už na jeseň 2020, ktorý im predstavila p. 
starostka. 
Nadácia COOP Jednota – 1. Žiadosť-  Mobiliár  do  parku pod kostolom.  

2. Žiadosť - Prekrytie pódia  za kultúrnym domom 
3. Žiadosť - Osadenie exteriérového posilňovacieho ihriska 



TTSK – podaná žiadosť na projekt „ Poznaj svoju župu “ – nákup dataprojektoru 
z premietacieho plátna, organizovanie letných výletov po trnavskej župe okres Skalica, 
Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda. 
„Oslava športu v obci“ – zorganizovanie preteku v behu,  v rýchlej chôdzi, orientačná 
turistika. Za odmenu vybudovanie workoutového ihriska.  
 
Návrh uznesenia č. 117/11/2021:OZ  berie na vedomie informácie o podaných žiadostiach 
o dotácie pre obec. 
Prítomní   4  
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.117/11/2021 bolo schválené. 
 

Bod č. 8: Rôzne 

▪ Obecný úrad urobil vyúčtovanie za vývoz TKO občanom. Miera triedenia odpadu za rok 
2020 je na úrovni 54,77% to pre nás znamená druhý najnižší poplatok 15,00 € za uloženie 
tony odpadu a vyšší príspevok z environmentálneho fondu. Najvyšší poplatok na rok 2021 je 
33,00 € za tonu. Celkovo za obec sme vytriedili 100,44 ton odpadu,. Pevne veríme, že tento 
trend udržíme. 

▪ Skríningové testovanie v obci prebiehalo 4 x v týždennom intervale, čo bolo ozaj pre 
všetkých náročné, vysoké vstupy na zabezpečenie poplatkov poistného, ochranných pomôcok, 
stravy, odmien tímu. Po dohode so susednými obcami Zemianske Sady a Pusté Sady  sme 
začali robiť spoločné skríningové testovanie striedavo v každej obci, takže v 3 týždennom 
intervale, čo je rentabilnejšie. Príjmy z testovania sú do dnešného dňa 12 995 € a výdavky 8 
000,00 €. Platby za testovanie nám priebežne prepláca Ministerstvo vnútra SR. 

▪ Dostali sme ponuku na vybudovanie merača rýchlosti smerom od Dvorníkov do 
Zemianskych Sadov.  V tejto časti sa nachádzajú kamerové systémy, ktoré by mohli 
zachytávať previnilcov. Starostka obce informovala, že zo strany polície bol záujem sledovať 
kamerové systémy obcí z centrálneho pultu, robili prieskum v tejto veci, ale projekt sa zatiaľ 
nepohol ďalej.  Umiestnenie merača rýchlosti musí posúdiť dopravná polícia. OZ navrhuje 
vyriešiť merač rýchlosti a zvolať konanie na posúdenie optimálneho osadenia aj zo záchytom 
v kamerovom systéme.. 

- K tomuto sa prihlásil do diskusie  p. Sobotovič:“ chcem, aby radar bol previazaný s políciou, 
keď už vodič prekročí rýchlosť, mal by niesť za to aj zodpovednosť“. 

 P. starostka skonštatovala, že treba riešiť aj to, aby polícia mohla uznať záznam k riešeniu 
priestupku vinníka. 

▪ Poslanec OZ  Tibor Kišš navrhuje dať do parku hračky pre väčšie deti, priniesol návrh na 
vybudovanie kolkovej hry. 

▪ Ďalej sa poslanec OZ  informoval či je možné viac osvetliť prechod na hlavnej ceste pri 
autobusovej zastávke a v križovatke pri transformátore. Starostka informovala, že je 
nahlásená oprava svetelných signálov  priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke, 
niekedy po veľkej noci majú prísť z LED ARÉNY vykonať opravu. Riešime i s p. Šípkom 
osadenie predĺženia na uchytení verejného osvetlenia nad prechodmi. 

▪ Pán Sobotovič sa prihlásil do diskusie a  požiadal pani starostku aby mu dodala všetky 
vyjadrenia k verejnej účelovej komunikácii. Pani starostka a poslanci OZ si vypočuli jeho 



požiadavky v rámci rokovacieho poriadku. Pani starostka mu odpovedala, že tieto jeho 
požiadavky už rieši Okresný úrad Galanta, Trnava, prokuratúra, na  obec poslal žiadosti podľa 
zákona 211/2000, obec mu bude odpovedať v zákonom stanovenej lehote. Požaduje 
informácie o účelovej komunikácii vybudovanej bývalým JRD toho času nástupníckou 
organizáciou RaVOD Pata, od kedy je verejná táto komunikácia, kto je správcom, doklady 
potvrdzujúce parametre komunikácie podľa noriem, potvrdenie o vyjadrení, že je to miestna 
verejná účelová komunikácia. Poslanci OZ odporučili obecnému úradu odpovedať p. 
Sobotovičovi v zákonom stanovenej lehote. 

- Ďalej mal požiadavky, aby sa ekonomické výstupy  robili v percentuálnom plnení aj 
v grafickej podobe.   

Ekonómka obce mu podala informáciu, že plnenie rozpočtu je zverejňované v číselnom aj 
 v percentuálnom plnení. Zákon obci neukladá zverejňovať grafické plnenie rozpočtu, takéto 
plnenia rozpočtu používajú firmy, ktoré majú na takúto prácu IT zamestnancov. 

 

Návrh uznesenia č. 118/11/2021: OZ berie na vedomie informácie z bodu Rôzne 
Hlasovanie:  
Prítomní   4 
Za     4 (p. Stranovská, Žáková, Majková, p. Kišš)   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0   
Uznesenie č. 118/11/2021 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: Viera Majková  v. r. 
                       Angela Žáková   v. r.       
Zapisovateľka: Ľubica Blašková  v. r.                     
 

 


