Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Šalgočke konaného dňa 28. 06. 2021
o 18:30 hod. v kultúrnom dome
Prítomní poslanci OZ: Barbora Stranovská, Viera Majková, Angela Žáková, Katarína
Šikulová, Tibor Kišš sa ospravedlnil 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. Stranovskú, p. Žákovú
Za overovateľa zápisnice navrhla: p.Šikulovú, p. Majkovú
Návrh uznesenia č. 118 /12/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení
p. Stranovskú a p. Žáková a overovateľov zápisnice p. Majkovú a p. Šikulovú
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 118/12/2021 bolo schválené.
Predložený program rokovania na schválenie OZ
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu
k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
7. VZN č.1/2021 o vyvesovaní volebných plagátov
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
9. Rozpočtové opatrenia
10. Rôzne
11. Záver
Návrh uznesenia č. 119/12/2021: OZ schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti
0

Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 119/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 2:
Kontrola uznesení
Starostka informovala OZ , že pán ing. Henrich Sobotovič dostal odpovede na svoje dopyty
v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aj výpis z uznesenia č. 116/11/2021 zo
dňa 30. 03. 2021 týkajúceho sa zmeny a doplnkov UP na priemyselnú zónu a výzvu na
podanie novej žiadosti ak stále trvá na takejto zmene UP. Zatiaľ novú žiadosť nepodal
Návrh uznesenia č. 120/12/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu
uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 120/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 3:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Kontrolórka predniesla obecnému zastupiteľstvu stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2020, ktorý bol ukončený výrokom celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez
výhrad.
Návrh uznesenia č. 121/12/2021: OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 121/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 4:
Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
Ekonómka prečítala audítorskú správu z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce
Šalgočka za rok 2020.
Návrh uznesenia č. 122/12/2021:OZ berie na vedomie audítorskú správu z overenia účtovnej
závierky a výročnej správy za rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti
0

Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.122/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 5:
Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Ekonómka oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom záverečného účtu obce za rok 2020.
Návrh uznesenia č. 123/12/2021: OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné
hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.123/12/2021 bolo schválené.
Obec skončila rok 2020 s prebytkom rozpočtového hospodárenia podľa § 15 ods. 4 zákona č.
583/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obec vytvára rezervný fondu z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16
ods. 6. vo výške 2 333,69 €.
Návrh uznesenia č. 124/12/2021: OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu RF vo výške 2 333,69 €
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.124/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 6:
Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k
stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o podanej žiadosti p. Zuzany Opltovej, obec
spracuje zámer na zverejnenie, až po predložení nového geometrického plánu vjazdu
k výstavbe rodinných domov.
Návrh uznesenia č. 125/12/2021: OZ berie na vedomie žiadosť pani Opltovej, po predložení
geometrického plánu bude žiadosť po zverejnení zámeru prerokovaná OZ.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.125/12/2021 bolo schválené.

Bod č. 7:
VZN č. 1/2021 o vyvesovaní volebných plagátov
Mali sme plánovanú previerku z Okresnej prokuratúry Galanta na VZN obce o podmienkach
umiestňovania volebných plagátov podľa zákona 181/2014 o volebnej kampani. Obec mala
schválené toto VZN v roku 2017, vzhľadom na to, že jeho účinnosť bola vyznačená k 1. 7.
2017 teda skorej ako malo byť / 15 dní po schválení vyvesené / účinnosť mala byť 16. 7.
2017 tým sa stalo neplatné. Okresná prokuratúra zrušila toto VZN č. 1/2017. Takéto VZN je
treba schváliť nanovo a po schválení ho vyvesiť na 15 dní a na 16. deň nadobudne účinnosť
tak ako robíme pri ostatných VZN. Obsahovo sme ho mali dobre spracované, len lehota po
schválení nebola dodržaná zo strany obce na toto nás prokuratúra upozornila, že na tento
zákon o volebnej kampani sa nevzťahuje účinnosť VZN dňom schválenia na obecnom
zastupiteľstve. Pani prokurátorka spísala protokol o kontrole a zároveň starostku obce poučila
o lehotách ako ich počítať, aby VZN boli právoplatné.
Obec znova zverejnila na úradnej tabuli návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania
volebných plagátov a následne jeho návrh ho dala schváliť OZ.
Návrh uznesenia č. 126/12/2021: OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o vyvesovaní volebných
plagátov
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.126/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 8:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
Kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2021.
Návrh uznesenia č. 127/12/2021: OZ schvaľuje plán kontrolne činnosti na druhý polrok
2021.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.127/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 9:
Rozpočtové opatrenia
Ekonómka informovala OZ o rozpočtovom opatrení č. 2/2021, ktoré bolo schválené
starostkou obce k 31. 3. 2021. Rozpočet sa upravoval v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu.

Návrh uznesenia č. 128/12/2021: OZ berie na vedomie úpravu rozpočtu RO č. 2/2021
schválené starostkou obce.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.128/12/2021 bolo schválené.
Úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrenie č. 3/2021 sa na strane príjmov navýšil rozpočet o
6 183,15 € z prijatých bežných transferov zo štátneho rozpočtu. Výdavky boli navýšené
o sumu 9 142,75 € o výdavky na SODB, zame. cez UPSVaR, na duálne vzdelávanie študenta,
na komunálny odpad.
Návrh uznesenia č. 129/12/2021: OZ schvaľuje RO č. 3/2021.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 129/12/2021 bolo schválené.
Obec zhotovila verejné osvetlenie na novovzniknutej ulici pri Zemianskych Sadoch. Obci tak
vznikli kapitálové výdavky, ktoré môžu byť hradené z vytvoreného rezervného fondu vo
výške 1 554,12 €
Návrh uznesenia č. 130/12/2021: OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 1 554,12 € na úhradu kapitálových výdavkov.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 130/12/2021 bolo schválené.
Obec plánuje prekrytie pódia pri kultúrnom dome s predpokladanými výdavkami vo výške
2 000,00 €. Časť výdavkov z celkovej sumy podľa cenovej ponuky 4 000 € bude uhradená
firmou Royas k.s. Kájov - /už neb. Mariana Rojíčka/.
Návrh uznesenia č. 131/12/2021: OZ schvaľuje sumu 2 000,00 € na vybudovanie prístreška.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 131/12/2021 bolo schválené.
Bod č. 10:

Rôzne
 Starostka informovala poslancov o zapojení obce do súťaže o grant v sume 6 000,00 €
vyhlásený program podpory lokálnych komunít 2. šanca pre obce v ktorých má svoje predajne
COOP Jednota Galanta. Obec sa zapojila s projektom Park Appelovcov ožíva - je to park pod
kostolom, za ktorý môžu občania hlasovať cez e-maily do 16. 7. 2021 každých 24 hodín.
 Dostali sme dotáciu z Trnavskej župy 750 € a 200 € od poslanca VUC p. Šúryho na projekt

„Spoznaj svoju župu“ Tak za peniaze kúpime dataprojektor a premietacie plátno, /notebook
sme dostali cez duálne vzdelávanie/.
- Treba zorganizovať jednodňový výlet do okresu Skalica navštívili by sme rotundu, kostolík
v Kopčanoch, Baťov kanál a zámok v Holíči
- druhý do okresu Komárno – po stopách vodných mlynov. Toto už tak trochu pripravujeme
s našim fotografom, aby vznikol výstup krátkeho videa na prezentáciu turistiky v rámci našej
župy.
- P. starostka navrhla zorganizovanie výletu pre deti a rodičov z obce a ich prázdninárov na
Dračie dni do Smoleníc v sobotu 31. 7. Vstup o 10:00 alebo o 15 .00 hod. Cena vstupného je
8 € na každú osobu.
 Do detského parku pribudne detský kolotoč, ktorý nám darovala rodina Martina Majku,
ktorý sme s vďačnosťou prijali. Pán Majka nám zabezpečil báger i osadenie hlavného sťažňa
kolotoča. Objednali sme nové dosky na sedadlá kolotoča, ktoré budú pracovníci AČ natierať
a montovať na kolotoč. Tiež i konštrukcia sa musí natrieť. Do začiatku prázdnin bude kolotoč
osadený v detskom parku pod cintorínom.
 Spoločné MDD v Zemianskych Sadoch prerušila búrka, tak pripravené darčeky pre deti
priložíme k Mikulášskym balíčkom.
 Komplex odpadová spoločnosť nám dala vyhodnotenie triedenia odpadov a produkcie
TKO – sme bezkonkurenčne vo vývoze TKO najlepší v rámci komplexu / 13 obcí/ Šalgočka
162,39 kg na obyvateľa za rok 2020
Z. Sady 213
247,83

Šoporňa 213,82

D. Streda 250,75

Pata 254,72

P. Sady 233,62
Sereď 307,30

Šintava 246,85

Vinohrady

Váhovce 374,67

Aj v triedených komoditách v prepočte na obyvateľa sme popredných miestach.
Sklo 19,51 kg/ na obyvateľa 3. miesto
Plasty 14,46 kg/ na obyvateľa 5. miesto,
Papier 10,70 kg/ na obyvateľa 8. miesto
Kovy 3,52 kg/ na obyvateľa 2. miesto,
Tetrapaky 0, 94 kg/ na obyvateľa 2. Miesto
 Plánujeme cestu do Kájova na pietnu rozlúčku s našim rodákom Marianom Rojíčkom, ak
pandemické opatrenia to dovolia.
 Sčítanie obyvateľov je už ukončené a v našej obci sa sčítalo 96,02% obyvateľov. Sčítaním
bola poverená Silvia Bartošová pracovníčka obce.

 V nedeľu 20. 06. 2021 sme mali poistnú udalosť na budove TJ – praskol vodovodný ventil
v klubovni a natieklo do výšky asi 10 cm vody do miestnosti a začala vytekať cez bočné
dvere. Na túto skutočnosť ma upozornil Samuel Oborák, ktorý bol behať v nedeľu na ihrisku,
za čo mu ďakujeme. V utorok sme mali z poisťovne likvidátora. Uplatňujeme si náhradu
škody cez poistku.
Návrh uznesenia č. 132/12/2021: OZ berie na vedomie informácie v bode rôzne.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 132/12/2021 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.
Katarína Šikulová v. r.
Zapisovateľka: Ľubica Blašková v.r.

