
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočke konaného dňa 01. 12. 2021 

 o 17:00 hod. v kultúrnom dome 
 

Prítomní poslanci OZ:  
Barbora Stranovská, Viera Majková,  Angela Žáková,  Katarína Šikulová, 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. Kišša, p. Stranovskú 
Za overovateľa zápisnice navrhla: p. Žákovú, p. Šikulovú  

Návrh uznesenia č. 143 /14/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení 
pána Kišša a pani Stranovskú a overovateľov zápisnice p. Žákovú, p. Šikulovú . 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 143/14/2021 bolo schválené. 

Predložený program rokovania na schválenie OZ 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022  
5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024  
6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022 
7. Rozpočtové opatrenie č. 6 
8. Riešenie chráneného územia park Lesík, prednesenie zámeru 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
Návrh uznesenia č. 144/14/2021: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 144/14/2021 bolo schválené. 



 
 
Bod č. 2:  
Kontrola uznesení 
 
Z minulého OZ obecnému úradu vyplynulo vybaviť: 
• Prefinancovanie úveru v OTP banke z Prima Banky Slovensko dňa 19.11. 2021 bol 

vyplatený úver v OTP banke. Účet bude v banke OTP zrušený a obec bude mať iba jeden 
účet v Prima Banke Slovensko. 

• Žiadosť na odpredaj pozemku p. Spodniak : pracuje sa na geometrickom pláne, lebo celá 
časť pozemkov v lokalite je posunutá, bude to trvať dlhšie. 

• Žiadosť na odpredaj pozemku Lenka Kramolišová – s kúpou súhlasí, dali sa vytýčiť 
hranice pozemku, do programu OZ predkladám  kúpnopredajnú zmluvu na schválenie 
OZ. 

• Hodový program – Šarkaniáda, bublinový futbal, hodová výzdoba sa vydarila napriek 
pandemickým opatreniam. 

• Pre dôchodcov sú poukážky pripravené. Jubilantom dôchodcom malý darček- keramický 
anjelik, ktorých nám urobila chránená dielna z Malej Mače prevádzka v Galante – 
Miriam Miháliková. Do každej domácnosti je pripravený kalendár, ktorý sme dostali od 
Atómovej elektrárne Bohunice a rozpis vývozu TKO a triedených druhoch odpadov. 

 
 
Návrh uznesenia č. 145/14/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 145/14/2021 bolo schválené. 
 

Bod č. 3:  
Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43 

Starostka obce prečítala poslancom kúpno-predajnú zmluvu v ktorej obec Šalgočka uzatvára   
s kupujúcou Mgr. Lenkou Kramolišovou odpredaj pozemku parcely registra „C“ KN 77/43 
druh pozemku – orná pôda, vo výmere 420 m², zapísaného na LV č. 400 v katastrálnom území 
Šalgočka z dôvodu predkupného práva.  
 

Návrh uznesenia č. 146/14/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpno-predajnej 
zmluvy na parcelu CKN77/43. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní                     5  
Za                               5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti                            0  
Zdržal sa hlasovania   0  
Uznesenie č. 146/14/2021 bolo schválené. 
 



 

 
 
Bod č. 4:  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022- 2024 

Hlavná kontrolórka predniesla obecnému zastupiteľstvu vypracované stanovisko k návrhu 
rozpočtu na roky 2022 – 2024. 
 
Návrh uznesenia č. 147/14/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 -2024  
 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.147/14/2021 bolo schválené. 
 

Bod č. 5:  
Návrh  rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024   

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadový rozpočet 
na roky 2023 - 2024. Príjmy rozpočtu sú zostavené v sume 205 758,08 Eur a výdavky 
rozpočtu vo výške 203 462,44 Eur. Rozdiel príjmov a výdavkov je prebytok  2 295,64 Eur za 
rok 2022. 
Do rozpočtu je zahrnutý  úver na opravu strechy, fasády a odvlhčenie budovy KD vo výške 45 
000,00 Eur. 

 
Návrh uznesenia č. 148/14/2021:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  v zmysle § 4 ods.5 
zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení 
niektorých zákonov  neskorších predpisov zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 
2022-2024 bez programovej štruktúry.  
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.148/14/2021 bolo schválené. 

 

 

Návrh uznesenia č. 149/14/2021:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 
2022. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.149/14/2021 bolo schválené. 



 

 

 

Návrh uznesenia č. 150/14/2021:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhliadkový 
rozpočet na roky 2023 a 2024. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.150/14/2021 bolo schválené. 

 

Bod č. 6:  
Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022 
 

Hlavná kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo s plánom kontrolnej činnosti na 
prvý polrok 2022. 

Návrh uznesenia č. 151/14/2021:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
na prvý polrok 2022. 
 
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.151/14/2021 bolo schválené. 

 

Bod č. 6: 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

Ekonómka obce preložila obecnému zastupiteľstvu RO č. 6/2021,  oboznámila poslancov 
s úpravami rozpočtu, najmä prefinancovanie úveru v OTP a bežné presuny medzi kapitolami.  

Návrh uznesenia č. 152/14/2021:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 6/2021. 
 
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.152/14/2021 bolo schválené. 

 

Bod č. 8: 
Riešenie chráneného územia park Lesík -  prednesenie zámeru 
 
Nový majiteľ poslal žiadosť o stretnutie s členmi obecného zastupiteľstva, ale zároveň aj 
o majetkové vysporiadanie  pozemkov, čo obec riešila v prvom kroku zameraním 
geometrickým plánom pozemku pod miestnou komunikáciou, ktorá sa nachádza na pozemku 
vlastníka kúrie pri kúrii a pozemku vedľa kúrie od súpisného čísla 6. Majiteľ kúrie pán Ing. 
Roman Fečík – konateľ firmy RF Group, s.r.o. Bratislava  prišiel na zastupiteľstvo,  aby 
prezentoval  zámer s kúpenou kúriou a parkom. V prvom rade sa park vo IV. aj v I. stupni 
ochrany vyčistí od náletových kríkov v troch etapách.  Toto čistenie začali už 26. 11. 2021. 



Z tejto nehnuteľnosti je zámer urobiť usadlosť, kde sa budú pestovať bylinky, chovať domáce 
zvieratá, vyrábať produkty na prírodnej báze z produktov dopestovaných v našej lokalite, tieto 
by sa vyrábali pod značkou“ Kúria Šalgočka“. V nehnuteľnosti sa plánuje ubytovacia 
kapacita, malá dielnička na výrobu produktov a spoločenská časť. Samozrejme park bude 
využívaný na prechádzky, relax , na lúke pod parkom bude bylinková záhrada a časť 
na spoločenské využitie. Projekt architektúry  samotnej kúrie sa už rieši a úpravy parku sa 
riešia  v spolupráci so záhradným architektom a pamiatkovým úradom. Tieto projekty budú 
predstavené obci. 
 

Návrh uznesenia č. 153/14/2021:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  riešenie 
chráneného územia park Lesík  
 
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.153/14/2021 bolo schválené. 

 
Bod č. 9:  
Rôzne 
 
• Okresný úrad Galanta postúpil na obecný úrad sťažnosť pána Ing. Henricha Sobotoviča 

na rodinu Lukáčových, že neustále spaľujú odpad, keď on pracuje v jeho sade. On v sade 
spaľuje haluzovinu s povolením hasičov a má všetko zabezpečené. Túto sťažnosť 
adresoval osobne pánovi prednostovi okresného úradu. 
Starostka obce to riešila obhliadkou miesta – teda záhrady majiteliek Lenky a Jozefíny 
Lukáčových. Pri obhliadke miesta sa nenašlo spálenisko ani nádoba v ktorej by sa odpad 
spaľoval. Tak starostka preverila ako separujú plasty, či vyvážajú TKO pravidelne. 
Evidencia potvrdila, že sa zapájajú do zberu pravidelne a taktiež pravidelne vyvážajú 
TKO. Hoci obec neustále robí osvetu na triedenie zložiek odpadu, tak ešte raz majiteľky 
boli poučené ako majú triediť odpad.  Vlastníčky nehnuteľnosti potvrdili, že naštrbené 
susedské vzťahy sú na príčine sťažnosti. On v lete spaľoval kartónové krabice a plasty 
z obalov. Na okolí všetci mali vo dvoroch popolček z týchto kartónov, tak ho na to 
upozornili, lebo bolo vyhlásené, že je zakázané zakladať otvorené ohne z dôvodu horúčav 
a sucha, len stroho odvrkol, že pošle ženu im to pozametať. 
Ing.  Sobotovič bol upozornený, že nemôže v sade spaľovať nič, lebo samotný zákon 
o odpadoch to zakazuje, hoci hasiči vydajú povolenie na kontrolované spaľovanie, ale 
neskúmajú či má povolenie podľa zákona o odpadoch. Teda ako fyzická osoba, ktorá má 
vydané IČO – povolenie na podnikanie sa musí správať ako firma a mať zabezpečené 
smernice na nakladanie s odpadmi a oprávnené firmy na likvidáciu odpadov. Haluzovinu 
musí podrviť a vzniknutú štiepku zapracovať do kompostu . Z okresného úradu Galanta 
ho upozornili listom tiež, že koná v rozpore so zákonom o odpadoch.   

• Obec  urobila spevnenú plochu z kameniva v spolupráci s JLM Group s.r.o. Šalgočka pri 
pánovi Crhlíkovi. Upravila sa plocha od pána Crhlíka, tak teraz je to tam pekné až na to, 
že pán Crhlík tam skladuje pred svojim oplotením odpad zo záhrady na betónovej ploche, 
ktorú si tam vybudoval. 

• Pozemkový fond nás vyzval na doloženie geometrického plánu na miestnu komunikáciu 
pri cintoríne, ktorý nám urýchlene spracoval pán geodet Vesteg a dal overiť na  kataster 
a zaslali sme ho k návrhu delimitačného protokolu k bezplatnému prevodu pozemkov na 
obec. Žiadosť sme poslali na SPF ešte v roku roku 2018. 



• Obec má podanú žiadosť na Okresný úrad Galanta  odbor ŽP  na malú kompostáreň 
produkcie kompostu do 100 ton ročne, aby sa nám mohla táto  skládka počítať do 
triedenia odpadov a ekologicky sme využili i podrvenú haluzovinu z domácností. 

• Odmeny poslancom budú vyplatené podľa odmeňovacieho poriadku poslancov. 
   

Návrh uznesenia č. 154/14/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode 
rôzne. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní   5  
Za     5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Šikulová )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.154/14/2021 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:       Angela Žáková v. r.           
 
                            Katarína Šikulová v. r.       
 
Zapisovateľka:  Ľubica Blašková v. r.     


