
Obec Šalgočka, 92554 Šalgočka 135 
 

Zápisnica 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke konaného dňa 12. 12. 2022 

 o 17:00 hod. v kultúrnom dome 
 

Prítomní poslanci OZ:  
Barbora Stranovská,  Angela Žáková,  Ing. Katarína Mesárošová, Peter Kobora ,  
Ospravedlnená: Viera Majková 
Kontrolórka obce: Daniela Trnková 
Starostka obce - Helena Mesárošová 
Zapisovateľka - Ľubica Blašková 
Starostka obce skonštatovala, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
Bod č. 1:  Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných. 
Za zapisovateľku určila: Ľubicu Blaškovú. 
Za navrhovateľov uznesenia navrhla: p. Koboru, p. Stranovskú 
Za overovateľa zápisnice navrhla: p. Žákovú, p. Mesárošovú 
 
Návrh uznesenia č. 10/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení pána  
Koboru, p. Stranovskú a overovateľov zápisnice p. Žákovú, p. Mesárošovú. 
Hlasovanie: 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č.10 /2022 bolo schválené. 

Schválenie navrhovaného programu OZ: 
  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznesení 
  3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce 
  4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie  pozemku parcelné číslo 66 
  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome. 
  6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO 
  7. Odmeňovací poriadok obce  
  8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023 
  9. Návrh rozpočtu na rok 2023 
10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 
11. Rozpočtové opatrenia  
12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce  od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohovec na   
      IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“ 
13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd  z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana 
14. Rôzne 
15. Záver 
 
 



 
 
Návrh uznesenia č. 11/2022: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  program rokovania. 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 11/2022 bolo schválené. 

 
Bod č. 2: Kontrola uznesení 
Z minulého OZ pre  obecný úrad nevyplynuli  žiadne úlohy k vybaveniu. 
 
Návrh uznesenia č. 12/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia . 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 12/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 3:  Zásady rozpočtového hospodárenia obce 
 
Ekonómka obce vypracovala Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka na nové 
volebné obdobie, ktoré predstavujú pravidlá,  ktorými sa subjekty rozpočtového procesu 
riadia pri  zostavovaní, schvaľovaní a zmenách rozpočtu obce, pri tvorbe a schvaľovaní 
záverečného účtu. Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s obsahom zásad.  
Obecné zastupiteľstvo navrhlo zmeniť  sumu z 5000 € na 10 000 € v  Čl. 11 Oprávnenosť 
schvaľovať zmeny rozpočtu starostom obce, na jedno rozpočtové opatrenie, pričom presuny 
sú povolené v rámci bežného a kapitálového rozpočtu.  

Návrh uznesenia č. 13/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady rozpočtového 
hospodárenia obce Šalgočka s limitom 10 000 EUR na zmeny rozpočtového opatrenia, pri 
neprekročení  schváleného bežného a kapitálového  rozpočtu s účinnosťou od 1. 1. 2023. 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 13/2022 bolo schválené. 

 
Bod č. 4: 
Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie  pozemku parcelné číslo CKN 66 

Plocha verejného priestranstva vo výmere 313 m² zapísaná na LV č. 218 registra C KN 
parcelné číslo 66 pri obecnom úrade od Martina Kosmála je vlastníctvom dedičov po 
Klištincovi  Ľudovítovi. Obec má záujem odkúpiť túto časť pozemku, ktorá slúži ako verejné 
priestranstvo a vchod do areálu okolo kultúrneho domu a obecného úradu.   

Návrh uznesenia č. 14/2022: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby rokovala 
s vlastníkmi parcely CKN 66 o jej  kúpe pre obec a schvaľuje zámer na kúpu parcely CKN 66 
zapísaného na LV 218 ako zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 313 m². 
Prítomní   4 



Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 14/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 5: Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom 
dome. 
Manželia Klemensichoví predávajú rodinný dom a podľa geometrického plánu zistili, že časť 
rodinného domu a dvora majú na obecnom pozemku a to: register „C“ parcelné číslo  93/10 
vo výmere 19 m²  zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo 93/11 vo výmere18 m² 
zastavaná plocha a nádvorie,  parcelné číslo 77/70 vo výmere 26 m² zastavaná plocha 
a nádvorie,  spolu vo výmere 63 m². Pozemky sa budú predávať podľa ceny zo znaleckého 
posudku ako v predošlých predajoch. 

Návrh uznesenia č. 15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj pozemkov 
 registera „KNC “ parcelné číslo  93/10 vo výmere 19 m²  zastavaná plocha a nádvorie, 
parcelné číslo 93/11 vo výmere18 m² zastavaná plocha a nádvorie,  parcelné číslo 77/70 vo 
výmere 26 m² zastavaná plocha a nádvorie Róbertovi Klemensichovi a manželke Irene 
Klemensichovej . 
 Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 15/2022 bolo schválené. 

Bod č. 6: Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz ZKO 
 
Obec na rok 2022 mala stanovený poplatok za vývoz 120 l nádoby vo výške 3,00 Eur za jeden 
vývoz.   Celková suma vývozu komunálneho odpadu je za 11 mesiacov v roku 2022je v sume 
7 878,33 Eur. Predpokladáme,  že za december budú náklady vo výške 488,11 Eur. Toto je 
suma aj s poplatkami za prevádzkové náklady čipovania nádob a nálepiek na plasty.  Od 
občanov sa vybralo 6 895 Eur a ešte máme dlžníkov vo výške 344 Eur, teda spolu 7 239 Eur.  
Komplex odpadová spoločnosť zvyšuje ceny dopravy o 12%. Tak nová cena na rok 2023 
vývozu  sa stanovila na 3,50 Eur za jeden vývoz to je 0,02916 € za jeden liter zmesového 
komunálneho odpadu, to znamená, že za vývoz 120 l nádoby si občan zaplatí 3,50 €, za vývoz 
240 l nádoby 7,00 €. 
Triedený zber podľa novelizácie zákona o odpadoch sa bude zbierať priamo z domácností vo 
vreciach. Tým pádom potom  stojiská triedeného odpadu postupne zaniknú. Tento zber bude 
bezplatný tak, ako doteraz. Tiež prejde celý komplex na evidenciu ako používame u nás 
v obci s tým, že tieto skenovacie zariadenia budú aj na smetiarskom aute a nádoby budú mať 
čip pod obrubou nádoby teda na úchyte, kde sa nádoba vešia na hák vysýpacieho zariadenia. 

Návrh uznesenia č. 16/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 4/2022 – cena 
vývozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2023 bude 0,02916 € za jeden liter 
zmesového komunálneho odpadu t. j. 3,50 € za vývoz 120 l nádoby,  ktorým sa mení a dopĺňa 
dodatok č. 2/2019 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka. 
 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 



Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 16/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 7: Odmeňovací poriadok obce 

OZ v zmysle §11 ods. 4 písmena k zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov navrhujú nový odmeňovací poriadok z dôvodu nového volebného 
obdobia 
Podľa odmeňovacieho poriadku obce patrí poslancom OZ odmena, ktorá je navrhnutá na 30 
€v hrubom za každé zastupiteľstvo, na ktorom sa zúčastnili a spolupodieľanie sa na 
spoločenských, kultúrnych, športových akciách. Zároveň schválením nového odmeňovacieho 
poriadku sa ruší odmeňovací poriadok zo 14. 03. 2019.  

Návrh uznesenia č. 17/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nový odmeňovací poriadok 
obce Šalgočka  . 
Prítomní   4 
Za    3 ( Stranovská, Žáková, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  1 (Kobora ) 
Uznesenie č. 17/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 8: 
Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023 
Kontrolórka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu správu k návrhu rozpočtu na rok 2023, 
v ktorom odporúčala schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2023 a zobrať na vedomie rozpočet 
na roky 2024 a 2025. 

Návrh uznesenia č. 18/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu k návrhu 
rozpočtu na rok 2023. 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 18/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 9: 
Návrh rozpočtu na rok 2023 

Návrh rozpočtu obce bol riadne zverejnený na úradnej tabuli obce  a zostavený ako 
prebytkový. Materiál doručený poslancom OZ, po diskusii k položkám navrhovaného 
rozpočtu pristúpili k hlasovaniu . 

Návrh uznesenia č. 19/2022: Obecné zastupiteľstvo 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 2023 -2025 
bez programovej štruktúry. 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 



Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 19/2022 bolo schválené. 

 

Návrh uznesenia č. 20/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2023 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 20/2022 bolo schválené. 

 

Návrh uznesenia č. 21/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhliadkový rozpočet  
na roky 2024 a 2025 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 21/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 10: 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 
Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2023,  v ktorom boli rozpísané tematické kontroly na dané obdobie.  

Návrh uznesenia č. 22/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti 
na 1. polrok  2023 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 22/2022 bolo schválené. 

 

Bod č. 11: 
Rozpočtové opatrenia 

Ekonómka informovala poslancov o úprave rozpočtu: 
RO č. 6/2022.  Rozpočet bol upravený podľa § 14 ods. 2 pís. a), b), c).  
Rozpočet príjmov po úprave činí sumu 243 193,25 Eur a výdavky predstavujú sumu 
227 574,57 Eur. Rozdiel príjmov a výdavkov je prebytok rozpočtu  v sume 15 618,68 Eur. 

Návrh uznesenia č. 23/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 6/2022. 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 23/2022 bolo schválené. 

RO č. 7/2022.  Rozpočet bol upravený podľa § 14 ods. 2 pís. a), b), c). Rozpočet príjmov po 
úprave činí sumu 254 955,82 Eur a výdavky predstavujú sumu 245 359,94 Eur. Rozdiel 



príjmov a výdavkov je prebytok rozpočtu  v sume 9 595,88 Eur. 

Návrh uznesenia č. 24/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 7/2022. 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 24/2022 bolo schválené. 

 

 

Bod č. 12: 
Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce  od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohovec 
na  IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“ 
Žiadateľ firma Sensun s. r. o. Hlohovec, žiada o zmenu a doplnky ÚP, nakoľko pôvodne bola 
naplánovaná miestna komunikácia naprieč pozemkom vjazd od Zemianskych Sadov do 
Šalgočky. Tu nastala zmena, nakoľko budúca miestna komunikácia bude zokruhovaná v danej 
lokalite, ale až v II. fáze výstavby. Ráta sa tu s 24 domami, ale tu treba zdôrazniť v návrhu, že 
len jednopodlažné bungalovy. Táto zmena sa podrobne rozpracuje, aby sa nemusela robiť 
urbanistická štúdia a tým budú zmeny záväzné.   Tiež treba upraviť ochranné pásmo cintorína 
na 6 metrov s tým, že od cintorína bude plný betónový múr vo výške 2 m po celej dĺžke 
v rovnakom vzore a kvalite materiálu. Samozrejme investor si celé obstaranie zmien 
a doplnkov uhradí. Obec bude robiť obstaranie zmien a doplnkov, administratívne úkony 
a vyhodnocovať pripomienky. 

Návrh uznesenia č. 25/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie návrhu zmien 
a doplnkov územného plánu obce Šalgočka pre lokalitu ZA KOSTOLOM. 
Prítomní   4 
Za    3 ( Stranovská,  Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  1  ( Žáková ) 
Uznesenie č. 25/2022 bolo schválené. 

Bod č. 13: 
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd  z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana 
Podľa GP , ktorý predložil projektant pán Ing. Chatrnúch pre výstavbu objektu rodinných 
domov pani Opltovej je potrebné k zhotoveniu vjazdu k rodinným domom povolenie od 
vlastníka. Toto sa môže riešiť odpredajom alebo na tú časť zriadiť vecné bremeno práva 
prejazdu všetkým. Jedná sa o 25 m² z parcely EKN 524/1 vlastníka obce Šalgočka, na parcely 
CKN 518/30 a 518/31 LV 370 je urobený projekt na vjazd a zameranie geometrickým 
plánom. 

Návrh uznesenia č. 26/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena  
práva prechodu a prejazdu všetkým vo vyznačenom rozsahu cez parcelu  EKN číslo 
524/1druh pozemku zastavaná plocha na parcelu C KN518/31 a 518/30 LV číslo 370   . 
Prítomní   4 
Za    4 ( Stranovská, Žáková, Kobora, Mesárošová ) 
Proti    0 
Zdržal sa hlasovania  0 
Uznesenie č. 26/2022 bolo schválené. 



Bod č. 14: 
Rôzne 

Starostka oboznámila poslancov o pripravovanom obecnom plese na deň 28. 01. 2023. 
Hudobná skupina UNI SONG je zarezervovaná, cena vstupenky pre pár  bude 60 € 

Bod č. 15: 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce Helena Mesárošová s 
poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 

 
 
Starostka obce: Helena Mesárošová v.  r. 
 
Overovatelia:     Ing. Katarína Mesárošová   v.  r. 
                                Angela Žáková  v.  r. 
 
Zapisovateľka:  Ľubica Blašková  v.  r.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


