
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šalgočke konaného dňa 29.09.2022 

 o 18:30 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 poveruje: Ľubicu Blaškovú. 
Za navrhovateľov uznesenia určuje : p. Majkovú, p. Šikulovú 
Za overovateľov zápisnice určuje: p. Stranovskú, p. Žákovú 

Návrh uznesenia č. 180/17/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. 
Majkovú, p. Šikulovú a overovateľov zápisnice p. Stranovskú, p. Žákovú. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za    5 (Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 180/17/2022 bolo schválené. 

Predložený program rokovania na schválenie obecným zastupiteľstvom 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 

2021 
4. Rozpočtové opatrenia 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
Návrh uznesenia č. 181/17/2022: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  program rokovania. 
Hlasovanie:  
Prítomní   5 
Za    5 ( Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 181/17/2022 bolo schválené. 

 

 

 



Bod č. 2:  
Kontrola uznesení 
 
Z minulého  zasadnutia OZ obecnému úradu  nevyplynuli žiadne úlohy na vybavenie. 
Stále je neuzavretá kúpno-predajná zmluva so Spodniakovými, nakoľko je problém 
v geometrickom pláne, ktorý nechce kataster zapísať z dôvodu evidencie vodnej plochy, ktorá 
ostala nezmenená v registri katastra a Slovenský vodohospodársky podnik sa musí vyjadriť 
k ochrannému pásmu odvodňovacieho kanála ústiaceho do potoka Jác. Na základe toho vydá 
Okresný úrad odbor životného prostredia vyjadrenie k zápisu geometrického plánu a zmeny 
využitia pozemku. 
 
 Návrh uznesenia č. 182/17/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu 
uznesenia.  
Hlasovanie:  
Prítomní   5  
Za     5 ( Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č. 182/17/2022 bolo schválené. 
 

Bod č. 3:  
Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 
2021  

Ekonómka prečítala obecnému zastupiteľstvu audítorskú správu a overenie účtovnej závierky 
a výročnej správy za rok 2021. 

Návrh uznesenia č. 183/17/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú 
audítorskú správu a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021. 
Hlasovanie:  
Prítomní                     5  
Za                               5 ( Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )   
Proti                            0  
Zdržal sa hlasovania   0  
Uznesenie č. 183/17/2022 bolo schválené. 
 
 

Bod č. 4:  
Rozpočtové opatrenia  

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 vzniklo navýšenie príjmov rozpočtu 
z dôsledku predaja pozemkov a príjem transferu na úhradu nákladov na príspevok za 
ubytovanie odídenca  z Ukrajiny, transfer z ÚPSVaR na základe dohody č. 22/05/054/7 
o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.   
Úprava výdavkov  rozpočtu zohľadňuje navýšenie výdavkov mzdy a odvody zamestnanca cez 
ÚPSVaR, výdavky na vyplatenie príspevku za odídenca z Ukrajiny a presuny na jednotlivých 
položkách v rozpočte.  
 
Návrh uznesenia č. 184/17/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 
4/2022. 



Hlasovanie: 
Prítomní    5 
Za     5 ( Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.184/17/2022 bolo schválené. 

 
Čerpanie rezervného fondu: 
 
Pred prevedením odvlhčovacích prác na KD bola omietka stien značne poškodená a zvetralá, 
tak pri odvlhčovacích prácach sa musela stena orúcať a vyspraviť. Poškodenie je 
špecifikované ako havarijný stav majetku obce. Výdavky na opravu obec chce uhradiť 
z rezervného fondu.  
 
Návrh uznesenia č. 185/17/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov 
rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 2 485,00 EUR na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce – kultúrny dom v Šalgočke v zmysle ustanovenia § 10 odsek 
9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní    5 
Za     5 ( Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.185/17/2022 bolo schválené. 

 
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 
Rozpočet bol upravený presunom na rozpočtových položkách. 
Návrh uznesenia č. 186/17/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 
5/2022 
Hlasovanie: 
Prítomní    5  
Za     5 (Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.186/17/2022 bolo schválené. 
 
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami starostka obce môže požiadať o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
v prípade, ak neuspeje v komunálnych  voľbách. Starostka obce požiadala poslancov 
obecného zastupiteľstva o preplatenie 15 dní nevyčerpanej dovolenky v prípade neúspechu vo 
voľbách. 
Návrh uznesenia č. 187/17/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke obce preplatenie 
maximálne 15 dní nevyčerpanej dovolenky, ak neuspeje v komunálnych voľbách 2022. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní    5  
Za     5 (Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)  
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  



Uznesenie č.187/17/2022 bolo schválené. 
 
 
 
Bod 5: 
Rôzne 
Starostka obce zhodnotila uplynulé volebné obdobie, poďakovala za spoluprácu obecnému 
zastupiteľstvu, kontrolórke obce, zapisovateľke OZ. Tiež vyjadrila poďakovanie 
zamestnancom obce a občanom  za nezištnú pomoc pri kultúrnych akciách, pri výzdobe 
parkov v každom ročnom období. 
 Hody v obci sa budú konať 16. 10. 2022, pri tejto príležitosti ako každý rok, v piatok  
14.10.2022  o 17:00 hodine sa bude konať tradičná hodová Šarkaniáda na futbalovom ihrisku. 
V sobotu  pri kultúrnom dome bude otvorenie spoločenskej záhrady s tým, že je zabezpečený 
kultúrny program. Príde vystúpiť folklórny súbor Inovec, superstáristka  Karmen Pál-Baláž, 
zabávať nás bude hudobné duo Peťo a Ja. 
V nedeľu doobeda bude hodová svätá omša v kostole sv. Terézie. Popoludní o 14:00 hod sa 
odohrá zápas ligy Internacionálov. Budú rozložené kolotoče na futbalovom ihrisku. 
 Pokračujú práce na fasáde budovy kultúrneho domu murárskymi vysprávkami, výmenou 
okien na štítoch budovy, zaklopením podhľadov a potom samotná fasáda. Dokončuje sa 
prekrytie betónovej plochy v priestoroch za kultúrnym domom. 
 Starostka obce informovala poslancov o priebehu rokovania s COOP Jednotou  Galanta 
o zámere  prenechať do podnájmu budovu  predajne a tým znovu otvorenie obchodu v obci 
pod iným dodávateľom. Predstavenstvo COOP Jednota by najradšej budovu odpredali, 
nakoľko budova aj s pozemkom je v ich výlučnom vlastníctve.  Je to budova postavená v 70-
tych rokoch, tak je to pre nich ekonomicky výhodnejšie ako ju rekonštruovať.  
Zo strany obecného úradu boli odporúčania, že je to pre COOP nie dobré riešenie, lebo 
budova je pri  hlavnej ceste, je tam  parkovisko,  tak na obchod má výbornú polohu. Možno 
manažment podniku príde na to, že po čase bude lepšie obchod obnoviť a otvoriť. Preto sa 
zmluva o nájme odďaľuje, lebo záujemca o kúpu sa definitívne nevyjadril. Vyzvú ho na 
písomnú odpoveď. Ak záujemca neprejaví o kúpu záujem, tak bude podaný návrh na 
prenájom budovy. Aj kúpa objektu je obmedzená na využitie budovy, lebo v platnom 
územnom pláne je tento pozemok a budova určená na realizáciu občianskej vybavenosti, teda 
na služby pre obyvateľov a nie na prestavbu bytoviek ako určití obyvatelia toto prezentovali. 
Pretože sa uzatvorenie nájomnej zmluvy stále odďaľuje, tak v nevyhnutných prípadoch obec 
bude vedieť na požiadanie občanov ich odviezť  na nákup do Dvorníkov, prípadne do Pustých 
Sadov nakoľko v predajni v Zemianskych Sadoch je málo miesta pri pokladni aj v uličkách 
medzi regálmi a  pri nápore zákazníkov sa tvoria sa rady a predajňa je nepriechodná na nákup. 

  
Návrh uznesenia č. 188/17/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode 
rôzne. 
Hlasovanie: 
Prítomní   5 
Za     5 ( Kišš, Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )   
Proti    0  
Zdržal sa hlasovania  0  
Uznesenie č.188/17/2022 bolo schválené. 
 
 

Bod č. 9:  
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. 
 
                            Barbora Stranovská v. r. 
 
Zapisovateľka:  Ľubica Blašková v. r. 


