Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 17.03.2016
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Zsolt Štugel

Ďalší prítomní:

Ing. Július Tar, prednosta OcÚ,
Mgr. Adriana Kovács, hlavná kontrolórka,
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných, na zasadnutí a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh na doplnenie programu rokovania, a to:
- doplniť bod 8. Rôzne písm. d) prerokovanie platu starostky obce
Doplnený program:
1. Otvorenie zasadnutia
vykoná: starostka obce
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie
vykoná: starostka obce
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
vykoná: starostka obce
4. Kontrola plnenia uznesení OcZ
vykoná: hlavná kontrolórka obce
5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2015
predkladá: hlavná kontrolórka obce
6. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šalov
predkladá: prednosta OcÚ
7. Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v núdzi
predkladá: prednosta OcÚ
8. Rôzne:
a) návrh na doplnenie chýbajúceho člena komisie sociálno-zdravotnej a športu
predkladá: poslankyňa a predseda komisie

b) informácia o aktuálnom stave konania na Okresnej prokuratúre v Leviciach vo veci
Podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu bývalej starostky obce Šalov
predkladá: starostka obce
c) ostatné informácie
predkladá: starostka obce
d) prerokovanie platu starostky obce
predkladá: prednosta OcÚ
9. Interpelácia poslancov.
10. Diskusia.
11. Záver.

Návrh na uznesenie č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
doplnený program 9. zasadnutia OcZ
v bode 8. Rôzne písm. d) prerokovanie platu starostky obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Eva Molnárová, Gabriela Szabó
a Zsolt Štugel.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Edita Bolemantová, Juraj Homa..
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená Magdaléna Juhászová.
Poslanci OcZ členov návrhovej komisie jednomyseľne schválili.
Návrh na uznesenie č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Eva Molnárová, Gabriela Szabó a Zsolt Štugel.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

4. Kontrola plnenia uznesení OcZ.
Správu z kontroly plnenia uznesení OcZ predložila hlavná kontrolórka obce. Uviedla, že na
8. zasadnutí OcZ dňa 14.12.2015 boli prítomní všetci poslanci OcZ. Na zasadnutí neboli
prijaté žiadne ukladacie uznesenia, len uznesenia schvaľovacie. Obecný úrad v priebehu od
posledného zasadnutie OcZ plnil bežné úlohy vyplývajúce zo samosprávnej pôsobnosti obce.
Správa z kontroly uznesení tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 77/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
1. berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 8.12.2015
2. schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2015
Správu predložila hlavná kontrolórka obce. Správa z kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 78/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
1. prerokovalo
predloženú správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
2. schvaľuje
predloženú správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 v súlade
s ustanovením § 18 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

6. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šalov
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šalov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a bol doručený
poslancom OcZ na pripomienkovanie.

Ing. Tar prečítal dôvodovú správu k uvedenému VZN a uviedol, že neboli žiadne
pripomienky zo strany poslancov.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 79/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Šalov
schvaľuje
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šalov s účinnosťou od 01.04.2016
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

7. Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v núdzi
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v núdzi,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a bol doručený poslancom
OcZ na pripomienkovanie.
K uvedenému VZN Mgr. Kassaiová uviedla, že obec mala VZN o poskytovaní dávky v núdzi
z roku 2007, ale nakoľko v roku 2013 vyšiel nový zákon, treba postupne aktualizovať
všeobecne záväzné nariadenia obce.
Uviedla, že na jednorazovú dávku v núdzi občan právny nárok nemá, ale obec ju môže, ale
nemusí v nevyhnutných prípadoch poskytnúť. V súčasnej dobe obec nemá v rozpočte
vyčlenené na takéto prípady financie. Ďalej uviedla, že pred 6 rokmi bol prípad, keď
u Miklóša Csabu vznikol požiar, a vtedy obec zabezpečila hygienickú maľbu a základné veci.
Mgr. Kovács uviedla, že obec môže poskytnúť jednorazovú dávku v núdzi podľa svojej
finančnej možnosti.
Ing. Tar podotkol, že žiadosti sa posudzujú individuálne, vydá sa rozhodnutie.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 80/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o poskytovaní jednorazovej
dávky v núdzi
schvaľuje
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v núdzi s účinnosťou od 01.04.2016
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

8. Rôzne:
a) návrh na doplnenie chýbajúceho člena komisie sociálno-zdravotnej a športu
Predsedkyňa komisie sociálno-zdravotnej a športu Gabriela Szabó uviedla, že im chýba jeden
člen v komisii, a preto predložila návrh na doplnenie chýbajúceho člena komisie, a to v osobe
Kristiana Baranyaiho.
Návrh na uznesenie č. 81/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na voľbu člena komisie sociálnozdravotnej a športu
volí
Kristiana Baranyaiho za člena komisie sociálno-zdravotnej a športu
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

b) informácia o aktuálnom stave konania na Okresnej prokuratúre v Leviciach vo veci
Podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu bývalej starostky obce Šalov
Starostka obce informovala poslancov o aktuálnom stave konania vo veci Podnetu na
preskúmanie zákonnosti postupu bývalej starostky obce Šalov. Uviedla, že na 5. zasadnutí
OcZ dňa 31.08.2015 bolo uznesením č. 43/2015 schválené v bode 2. podanie návrhu na
Okresný súd na predbežné opatrenie na zákaz nakladania s majetkom na bývalú starostku
obce. Súd návrh zamietol.
Uznesením č. 43/2015 v bode 3. bolo schválené podať podnet na prešetrenie výrubu stromov
na p. Zbyňovca a p. Pastiera na Generálnu prokuratúru v Bratislave na prešetrenie výrubu
drevín na parc. č. 4939 a parc. 612 v k. ú. Šalov., vo vlastníctve obce s podozrením zneužitia
právomoci verejného činiteľa, bývalej starostky. Generálna prokuratúra v Bratislave postúpila
celý spis na Okresnú prokuratúru v Leviciach. Tam sa začalo vo veci konať v októbri 2015.
Vyžiadali si od obce doklady potrebné pre zisťovacie konanie, a následne prokurátorka
postúpila vec na políciu. Je začaté konanie o trestné stíhanie na bývalú starostku za zneužitie
právomoci verejného činiteľa ohľadne predaja drevín v roku 2011 a 2014.
Prokurátorka nám vytýkala chyby, neboli dodržané postupy podľa zákonov. Upozornenie
napísala na 7 strán. Museli sa prijať opatrenia, spomenula niektoré z nich:
- ak chce niekto vyrúbať dreviny musí podať žiadosť,
- dodržiavať postupy zo správneho poriadku, a aj podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,
- dbať o to, aby záznam z miestneho zisťovania mal náležitosti podľa správneho poriadku,
- ukladať v rozhodnutí povinnosť starostlivosti o náhradnú výsadbu,
- po obdržaní žiadosti o výrub drevín, konanie začať s upovedomením o začatí konania,
- rozhodnutie doručiť k účastníkom konania,
- v rozhodnutí dodržať všetky náležitosti, ktoré musí obsahovať odôvodnenie,

- prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že v budúcej činnosti správneho orgánu budú
zamestnanci postupovať vo veciach, ktorý správny orgán vyhodnotí ako veci, ktoré by mohli
byť predmetom záujmu spoločnosti ( zverejniť na internetovej stránke, v rozhlase atď.),
- dodržiavať ustanovenia § 82 Zákona o ochrane drevín,
- upozorniť pracovníkov na Spoločnom úrade v Želiezovciach. Prejednanie prebehlo
v prítomnosti vedúceho spoločného úradu, primátora mesta Ing. Ondreja Juhásza
a zodpovednej pracovníčky Ing. Gabriely Bielikovej. Záznam z prejednania bol odoslaný na
Okresnú prokuratúru aj s prijatými opatreniami, a vyhovelo sa upozorneniu prokurátora.
Ing. Tar podotkol, že prokuratúra zamietla predbežné opatrenie na zákaz nakladania
s majetkom bývalej starostky obce, nakoľko už má na majetku exekúcie.
Mgr. Kassaiová uviedla, že ešte nie je vykonaná úprava terénu po výrube drevín.
Prokurátorka odporučila podať návrh na súd na p. Pastiera, lebo on mal povinnosť vykonať
terénnu úpravu.
Návrh na uznesenie č. 82/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní informácie o aktuálnom stave konania na
Okresnej prokuratúre v Leviciach vo veci Podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu
bývalej starostky obce Šalov
berie na vedomie
správu o aktuálnom stave konania na Okresnej prokuratúre v Leviciach vo veci Podnetu na
preskúmanie zákonnosti postupu bývalej starostky obce Šalov
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

c) ostatné informácie
1. žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu ľudového domu z Ministerstva
kultúry SR
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
ľudového domu, podanú v októbri 2015 na Ministerstvo kultúry SR, ktorá však bola
zamietnutá. Podporili katedrály, kostoly.
V súčasnej dobe čakáme odpoveď z VÚC Nitra, kde má obec podanú žiadosť.
2. riešenie vo veci odstránenia RD vo vlastníctve rod. Zsigmondovej
Mgr. Kassaiová informovala poslancov vo veci riešenia odstránenia RD vo vlastníctve rod.
Zsigmondovej. Uviedla, že na 7. zasadnutí OcZ dňa 24.11.2015 poslankyňa Molnárová
odporučila vyzvať pána Zsigmonda na odstránenie rodinného domu, ale zároveň uviedla, že
už raz bol vyzvaný na odstránenie RD.
Mgr. Kassaiová oboznámila poslancov o tom, že bola tento prípad prejednať na spoločnom
stavebnom úrade, kde jej odporučili aby obec nevydala búracie povolenie (rozhodnutie
o odstránení stavby), nakoľko to nie je potrebné pri starých hlinených domoch, kde nie sú
pálené tehly, je odstránená strecha a dom bol postavený pred rokom 1976, keď ešte neboli
vydávané stavebné povolenia. Starostovia to riešia tým spôsobom, že vyžiadajú od vlastníkov

splnomocnenia a hromadne urobia terénnu úpravu. Výdavky spojené s odstránením stavby
v tomto prípade znáša obec.
O zrušenie súpisného čísla, alebo keď sa určuje súp. číslo podľa nového zákona musí
požiadať majiteľ Ministerstvo vnútra SR o určenie adresného bodu.
Ďalej uviedla, že pán Zsigmond sa vyjadril, že je ochotný aj prispieť na odstránenie rod.
domu.
Rodina Galloová už požiadala o vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby, už je vec na
stavebnom úrade.
3. konania vo veci novovytvorenej čiernej skládky – nezákonne umiestneného odpadu
v areály bývalého PD
Mgr. Kassaiová uviedla, že koncom februára v areály bývalého PD pribudla ďalšia skládka –
nezákonne uložený odpad. Poverení zamestnanci OcÚ urobili obhliadku, miestne zisťovanie,
je urobená fotodokumentácia. Odpad nepochádza z obce, sú tam matrace, detské kočíky,
školské tašky a iné, sú to veci ktoré nepochádzajú zo súčasnej doby.
Podľa nového zákona o odpadoch firma, ktorá má v prenájme, alebo vlastní pozemok, musí
nahlásiť na obec, alebo na Okresný úrad životného prostredia nezákonne uložený odpad.
Spoločnosť Kovács Agro spol. s r.o. Hronovce túto svoju povinnosť nesplnil. Obec
spoločnosť upozornila na nezákonne uložený odpad, a taktiež sa zaslalo na vedomie na
Okresný úrad , odbor životného prostredia v Leviciach. Od spoločnosti Kovács Agro spol.
s r.o. obec nedostala zatiaľ žiadnu odozvu. Ak sa neozve v nasledujúcich dňoch, obec bude
riešiť túto vec s Okresným úradom, odborom životného prostredia. Zatiaľ čo bolo
v kompetencii OcÚ to sa spravilo.
Obec má možnosť ukladať pokutu, ale čierne skládky má povinnosť odstrániť obec na vlastné
náklady.
Ďalej Mgr. Kassaiová pripomenula, že v obci sa neustále tvoria skládky odpadu, pri dome
pána Kicsindyho, pri cintoríne taktiež. Vedľa plotu vyčistili brigádnici, ale už sú tam zas
smeti, hlavne plienky. Brigádnici už odmietajú odpratávať tieto smeti.
4. o vykonanej inšpekcii v MŠ a o zistených nedostatkoch
Mgr. Kassaiová informovala poslancov o vykonanej štátnej inšpekcii v MŠ koncom
novembra a začiatkom decembra 2015.
Výchova a vzdelávanie zo strany riaditeľky je podľa hodnotenia inšpektorky pod úroveň.
Obec dostala tiež upozornenie, aké opatrenia má spraviť, kde obec porušila zákon, o čom sme
aj vedeli.
Keď obec obdržala z Krajského školského úradu prvé upozornenie začala konať. Zo strany
obce sa porušilo to, že MŠ je s celodennou výchovou a vzdelávaním s jednou učiteľkou, čo je
protizákonné. Mali by byť dve učiteľky, ale v podmienkach obce Šalov, kde sú len 3 deti
v MŠ sa to nedá s finančných dôvodov. Hľadalo sa riešenie. V prípade, že by sa spojili MŠ
a ZŠ vznikla by ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou, kde by bolo potrebné mať riaditeľku, ktorá
by zvládla vedenie a agendu. Toho času nemáme takúto riaditeľku.
Riaditeľka MŠ taktiež dostala upozornenie, o ktorom sme sa dozvedeli len dodatočne. Tam
boli uvedené všetky nedostatky, ktoré sa týkajú práce riaditeľky. Popri iných, nemala
vypracovaný organizačný poriadok, vzdelávací plán a iné, čo jej ukladá zákon. Nevie
zabezpečiť starostlivosť o deti, t.j. že počas vyučovania deti nemôžu opustiť triedu bez dozoru
učiteľky, má v triede 3 deti a aj tie behajú. Presvedčila sa o tom aj sama inšpektorka keď išli
deti na obed.

Mgr. Kassaiová uviedla, že tento rok treba vypísať výberové konanie na riaditeľku MŠ.
Problém je aj v tom, že riaditeľka MŠ zapíše aj také deti, ktoré potom nechodia do školky,
lebo nechcú platiť za obedy.
V prípade, že by sa zmenil stav na poldennú MŠ aj v tom prípade by musela byť riaditeľka na
celý úväzok. Sú také možnosti, že riaditeľka odíde domov, a je poverená osoba obcou, tzv.
opatrovateľka, ktorú však musia rodičia detí splnomocniť, súhlasiť s tým, že ona sa bude
s deťmi zaoberať. Učiteľka môže odpracovať 23 hod. týždenne fyzicky s deťmi, zvyšok
nemusí byť medzi deťmi.
Momentálne sa rieši, či sa pri poldennej prevádzke budú môcť deti stravovať.
Do škôlky je zapísaných 11 detí, ale len 3 chodia, lebo rodičia odmietajú platiť 1 € mesačne
na svoje dieťa.
Juraj Homa dotazoval, či je potrebná škôlka v obci.
Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že keď sa škôlka zruší, vyradí sa zo siete škôl, už
nikdy nebude v obci zriadená znovu škôlka.
Uviedla, že je ešte jedno riešenie, ktoré využívajú aj v iných školských zariadeniach
v okolitých obciach. Upratovačke sa zmení pracovná náplň, na 25% - opatrovateľka a 25%
upratovačka, ale v tomto prípade nemôže učiteľka odísť domov.
Do konca júna sa musí táto vec vyriešiť.
5. o príprave žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
a jeho okolia
Mgr. Kassaiová informovala poslancov OcZ o žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia domu smútku a jeho okolia“ ktorá je v záverečnom štádiu, do 23.3. 2016
musí byť podaná. VO robila poverená odborná pracovníčka z Trenčína p. Horníková.
Koncom februára bola verejná súťaž. Podmienkou bola najnižšia cena a najkratšia doba
realizácie. Dve firmy, ktoré sa prihlásili do verejnej súťaže uviedli nereálnu dobu realizácie,
a to jedna firma 7 dní a druhá 14 dní.
Muselo sa postupovať podľa zákona a vyzvať tieto firmy, aby sa vyjadrili, že ako chcú za
takú krátku nereálnu dobu previesť úpravy na dome smútku. Tento týždeň v utorok bol
posledný deň, aby sa vyjadrili, ale nakoľko sa ani jedna firma nevyjadrila, tak nasledujúca,
tretia firma je vyhlásená ako výherca. V prvom rade je potrebné teraz od nej zabezpečiť
všetky doklady, ktoré sa posielajú do Trenčína a následne odtiaľ do Nitry.
6. o povinnosti obce vyčleniť financie z rozpočtu na „príspevok na tvorbu úspor“ pre
deti umiestnené v DD
Mgr. Kassaiová uviedla, že z obce je 20 detí umiestnených v detských domovoch. Detské
domovy opakovane vyzývajú obec na plnenie si povinnosti podľa zákona, vyčleniť finančné
prostriedky z rozpočtu obce na tvorbu úspor pre tieto deti. Od januára je novela zákona,
musíme prijať VZN na ktorom sa momentálne pracuje.
Boli prípady, keď sa 18 ročné deti vrátili z DD, dostali peniaze, a mali ich len deň.
Najčerstvejší prípad je Csongor Balázs, ktorý dostal viac sto eur a nič nekúpil.
Molnárová dotazovala, či sa nedá odvolať na to, že keď sa dieťa dostane do tej istej komunity
z ktorej bolo odobraté, peniaze sa nevyužijú na správnu vec, a z toho dôvodu obec nie je
ochotná vyčleniť finančné prostriedky na tvorbu úspor.

7. o uzatvorení zmluvy o spolupráci s IA MPSVaR s účinnosťou od 1.2.2016
Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že v januári 2016 bola uzatvorená zmluva
o spolupráci s IA MPSVaR s účinnosťou od 1.2.2016 na sociálnych terénnych pracovníkov.
Obec platí TS pracovníkov a plat sa potom refunduje. Nemuselo byť výberové konanie, lebo
naši TS pracovníci spĺňajú všetky podmienky, ktoré sa vyžadovali. Zmluva je uzatvorená do
roku 2019.
Návrh na uznesenie č. 83/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní informácií predložených starostkou obce
berie na vedomie
nasledovné informácie predložené starostkou obce
1) žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu ľudového domu z Ministerstva kultúry SR
bola zamietnutá,
2) návrh na riešenie vo veci odstránenia RD vo vlastníctve rod. Zsigmondovej,
3) konanie vo veci novovytvorenej čiernej skládky - nezákonne umiestneného odpadu
v areály bývalého PD,
4) správu o vykonanej inšpekcii v MŠ a o zistených nedostatkoch,
5) informáciu o príprave žiadostí o NFP na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia domu
smútku a jeho okolia“
6) povinnosť obce vyčleniť financie z rozpočtu na „príspevok na tvorbu úspor“ pre deti
umiestnené v DD,
7) uzatvorenie zmluvy o spolupráci s IA MPSVaR s účinnosťou od 1.2.2016
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

d) návrh na prerokovanie platu starostky obce
Ing. Tar predložil návrh na prerokovanie platu starostky obce. Uviedol, že plat sa nemení, len
sa valorizuje na základe oznámenia ŠÚ SR o výške mesačnej mzdy v národnom hospodárstve
za predchádzajúci kalendárni rok. Na základe toho sa musí upraviť plat starostky obce.
Mgr. Kovács dotazovala, či sa mení plat starostky, navyšuje sa alebo sa mení percento čo
bolo doteraz schválené. Ak sa len valorizuje na základe údajov ŠÚ SR, tak to nepodlieha
schvaľovaniu. V decembri 2015 schválením novely zákona o právnom postavení a platových
pomeroch primátorov miest a starostov obcí sa zrušila každoročná povinnosť schvaľovať
platy štatutárnych predstaviteľov miest a obcí v zastupiteľstvách.
Ing. Tar oponoval s tým, že každý má iný názor aj právnici, a on odporúča schváliť.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 84/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien (ďalej len „
zákon o platových pomerov“) prerokovalo plat starostky obce Šalov
a) prerokovalo
plat starostky obce Šalov
b) schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 s poukazom na § 4 ods. 1 cit. Zákona o platových pomeroch
plat starostky obce Šalov vo výške: 1.579,00 eur.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

9. Interpelácia poslancov
Nikto z poslancov sa neprihlásil s interpeláciou.
10. Diskusia
Juraj Homa sa prihlásil do diskusie s dotazom, že už dva roky nevidel kominára a platí
kominársky poplatok. Síce našiel v schránke kalendár od kominára, ale on nebol doma.
Mgr. Kassaiová: uviedla, že kominár každoročne chodí do obce koncom decembra, začiatkom
januára. Navrhla poslancovi Homovi, že sa mu poskytne telefonický kontakt a nech túto
záležitosť rieši osobne s ním. Zároveň navrhla, že v budúcnosti sa kominár vyzve aby sa
vopred ohlásil a potom sa to vyhlási v miestnom rozhlase.
Ing. Tar sa v diskusii vrátil k téme odpadu v obci na pozemku bývalého PD, ktorý sa
prejednával v bode 8c a zopakoval už známe skutočnosti. Uviedol, že by bolo potrebné zistiť
odkiaľ pochádzajú tie smeti.
Mgr. Kassaiová uviedla, že podľa jej názoru tie smeti pochádzajú z nejakého starého domu,
ktorý sa predáva, alebo sa robilo veľké upratovanie, lebo sú tam veci, ktoré nepochádzajú zo
súčasného obdobia.
Ďalšie smeti, boli uložené na konci dediny pri transformátore, kde orezávali konáre
elektrikári, niekoľko dní na to tam boli na ráno vyložené vrecia s fľašami, igelitové tašky so
smeťami. Doobeda to pozbierali brigádnici, a poobede tam už zas boli vrecia so smeťami.
Toto bolo za jeden deň, niekto to sem nosí s autom . Od nemenovanej osoby viem, že prišlo
auto a vyložilo vrecia. Už som upozorňovala, že ak niekto takúto vec uvidí treba napísať
aspoň ŠPZ auta. Ak sa nezistí pôvodca smetí obec musí tieto odpratávať.
Nový zákon je veľmi zložitý, a nakoniec aj tak musí obec vyriešiť odpratanie čiernej skládky.
Ak by bol dôkaz o pôvodcovi smetí, tak by sa pozbierali a zobrali by sa mu naspäť. Dá sa aj
to, ale musí byť dôkaz.
Štugel uviedol, že aj on vie o prípade, keď na dvor Šándor vyložili smeti pochádzajúce
z Lontova.
Gabriela Szabó nechce nikoho menovať, ale aj pod vinicami sú smeti, konáre, umelé fľaše.
Mgr. Kassaiová uviedla, že na tom už pracujú nezamestnaní. Na časti, kde je trávnatá plocha
a za ňou priekopa, tam ona nakázala nosiť konáre a pokúsiť sa z nich postaviť plot, a potom
sa tam vyložia tabule zo zákazom vývozu smetí, aby tam nabudúce nemohli vynášať odpad.

Ďalej podotkla, že vie ktorí majitelia viníc, zo Želiezoviec vyhadzujú smeti, už ich aj
upozorňovala, ale nenastala náprava. Uviedla, že keby ju ohlásili aby vrecia so smeťami
vyložila v deň zberu odpadu, bola by ochotná to urobiť, alebo by mohli doniesť aj na OcÚ.
Gabriela Szabó sa prihlásila do diskusie, že v obci sa šíri správa, že starostka nechce dať
postaviť bytovku pre sociálne slabších spoluobčanov, čo nie je pravda, a darmo ona
vysvetľuje, že poslanci neodsúhlasili vhodný pozemok.
Do diskusie neboli ďalšie príspevky.
11. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Ing. Július Tar
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Edita Bolemantová ...............................
Juraj Homa

...............................

Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

..........................

