Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šalov
dňa 16. februára 2015

Prítomní:

Neprítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Zsolt Štugel
- 0

Ďalší prítomní:

Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,
Sylvia Pásztor, adm. pracovníčka,
Ing. Július Tar,

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, zapisovateľka.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Voľba návrhovo – volebnej komisie.
Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie vykonávaním funkcie.
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
6. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva v Šalove a voľba ich predsedov
a členov.
7. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Šalove.
8. Návrh Štatútu obce Šalov.
9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva.
10. a) Informácia o vydaní organizačného poriadku obecného úradu s platnosťou od
1.2.2015 (Interný predpis č. 1/2015).
b) Informácia o vydaní pracovného poriadku zamestnancov Obce Šalov (Interný
predpis č. 2/2015).
c) Informácia o vydaní smernice o škodovom konaní a zriadení škodovej komisie
(Interný predpis č. 3/2015).
11. Rôzne:
a) návrh na aktualizáciu PHSR Obce Šalov na roky 2015 – 2020
b) návrh na stravovanie starostu obce podľa platného pracovného poriadku
zamestnancov obce Šalov
12. Interpelácia poslancov.

13. Diskusia.
14. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní poslanci OcZ
v plnom počte a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Starostka obce predložila návrh doplneného programu. Poslanci OcZ doplnený program
zasadnutia schválili.
Návrh na uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove schvaľuje program 2. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

3. Voľba návrhovo – volebnej komisie.
Za členov návrhovo – volebnej komisie boli navrhnutí poslanci:
Eva Molnárová, Edita Bolemantová a Gabriela Szabó.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená Magdaléna Juhászová.
Za overovateľov zápisnice poslanci OcZ: Juraj Homa, Zsolt Štugel.
Poslanci OcZ členov návrhovo – volebnej komisie jednomyseľne schválili.
Návrh na uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
volí
za členov návrhovo- volebnej komisie poslancov:
Eva Molnárová, Edita Bolemantová a Gabriela Szabó
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

4. Vymenovanie zástupcu starostky obce a poverenie vykonávaním funkcie.
Starostka obce Mgr. Kassaiová informovala poslancov OcZ, že podľa zákona si starosta obce
vymenuje svojho zástupcu, to znamená, že poslanci nemajú možnosť ovplyvniť rozhodnutie
starostky. Svojho zástupcu z radu poslancov si vybrala na základe počtu získaných hlasov vo
voľbách do samosprávy obcí. Najviac hlasov získal Zsolt Štugel a preto ho vymenovala za
svojho zástupcu. Poslanec Zsolt Štugel prijal vymenovanie. Poverenie zastupovaním starostky

obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov odovzdala starostka obce na záver zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
konštatuje,
že starostka obce poveruje Zsolta Štugela, poslanca OcZ zastupovaním starostky obce podľa
§ 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Starostka obce uviedla, že je potrebné vymenovať poslanca OcZ, ktorý v prípade, že
starostka, alebo jej zástupca nezvolá zasadnutie OcZ má právo zvolať zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Navrhla Evu Molnárovú, nakoľko bola poslankyňou aj v predchádzajúcom volebnom období
a má s takýmto prípadom skúsenosti.
Poslanci OcZ návrh jednomyseľne schválili.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

Návrh na uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
poveruje
Evu Molnárovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva v Šalove a voľba ich predsedov
a členov.
Starostka obce predložila návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva v Šalove, ktoré
už boli zriadené aj v uplynulom volebnom období. Považuje to za dobrý nápad, lebo tieto
komisie sú nápomocné aj pre OcZ.
Návrh komisií, ich predsedov a členov:
A) komisie obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.3.2015 a to :
a) komisiu finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania
b) komisiu verejného poriadku a životného prostredia
c) komisiu školstva, kultúry a mládeže
d) komisiu sociálno – zdravotnú a športu
e) komisiu pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností a na petície

Návrh poslanci jednomyseľne schválili.
B) návrh predsedov komisií obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.3.2015:
a) predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania:
Eva Molnárová
b) predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia: Juraj Homa
c) predseda komisie školstva, kultúry a mládeže: Edita Bolemantová
d) predseda komisie sociálno – zdravotnej a športu: Gabriela Szabó
e) predseda komisie pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností a na petície:
Zsolt Štugel,
Návrh poslanci jednomyseľne schválili.
C) návrh členov komisií obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.3.2015:
a) komisia finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania: Emília Tóthová,
Irena Zajacová,
b) komisia verejného poriadku a životného prostredia: MUDr. Imrich Beszédes, Eva
Molnárová, Ingrid Baranyaiová, Tibor Kovács
c) komisia
školstva,
kultúry a mládeže: Edita Töröková, Jolana Kotaszová,
Fatima Muchová, Mgr. Eva Bényiová
d) komisia sociálno – zdravotná a športu: Ján Miklóš, Július Zsemberi a Štefan Bóna, Oto
Miklós
e) komisia pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností a na petície:
Eva Molnárová a Edita Bolemantová
Návrh poslanci jednomyseľne schválili.
Návrh na uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
A) zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.3.2015 a to :
a) komisiu finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania
b) komisiu verejného poriadku a životného prostredia
c) komisiu školstva, kultúry a mládeže
d) komisiu sociálno – zdravotnú a športu
e) komisiu pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností a na petície
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

B) volí s účinnosťou od 1.3.2015 predsedov komisií
a) predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania:
Eva Molnárová
b) predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia: Juraj Homa
c) predsedu komisie školstva, kultúry a mládeže: Edita Bolemantová
d) predsedu komisie sociálno – zdravotnej a športu: Gabriela Szabó
e) predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností a na petície:
Zsolt Štugel,

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

C) volí členov komisií obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.3.2015:
a) komisia finančnej, správy obecného majetku a územného plánovania: Emília Tóthová,
Irena Zajacová,
b) komisia verejného poriadku a životného prostredia: MUDr. Imrich Beszédes, Eva
Molnárová, Ingrid Baranyaiová, Tibor Kovács
c) komisia
školstva,
kultúry a mládeže: Edita Töröková, Jolana Kotaszová,
Fatima Muchová, Mgr. Eva Bényiová
d) komisia sociálno – zdravotná a športu: Ján Miklóš, Július Zsemberi a Štefan Bóna, Oto
Miklós
e) komisia pre ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností a na petície:
Eva Molnárová a Edita Bolemantová
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

7. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Šalove.
Starostka obce uviedla, že poslancom OcZ bol predčasne doručený na preštudovanie
a prípadné pripomienkovanie „návrh rokovacieho poriadku“. Nakoľko zo strany poslancov
OcZ neboli podané žiadne pripomienky, starostka obce posunula „návrh Rokovacieho
poriadku“ na schválenie.
Poslanci OcZ jednomyseľne schválili Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva.
Návrh Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu Rokovacieho poriadku komisií
Obecného zastupiteľstva v Šalove
schvaľuje
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Šalove spolu s obsahovou náplňou
zriadených komisií s účinnosťou od 1.3.2015.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

8. Návrh Štatútu obce Šalov.
Štatút obce bol poslancom OcZ doručený predčasne na pripomienkovanie. Poslanci Ocz
nemali pripomienky k „Návrhu Štatútu obce“ a preto bol posunutý na schválenie.
Poslanci OcZ jednomyseľne schválili Štatút obce Šalov.
Návrh Štatútu obce Šalov tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu Štatútu obce Šalov
schvaľuje
Štatút Obce Šalov.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva.
Mgr. Kassaiová požiadala p. Molnárovú, aby prečítala „Zásady odmeňovania poslancov
OcZ“, ktoré neboli rozposlané ako materiál OcZ, nakoľko sa ešte na nich pracovalo, ale
poslanci behom zastupiteľstva dostali materiál na nahliadnutie. Po prečítaní zásad
odmeňovania poslancov otvorila starostka obce diskusiu ohľadom tohto bodu.
Uviedla, že v predchádzajúcom období t.j. v roku 2011 sa poslanci vzdali odmeny, treba sa
dohodnúť ako majú byť tieto odmeny vyplácané. Navrhla, aby sa nevyplácali po každom
zasadnutí, lebo po odrátaní odvodov a dane ostane na výplatu malá časť, ale naraz za celý rok,
t.j. v januári nasledujúceho roku.
Ing. Tar dotazoval, či sa bude odmena vyplácať aj komisiám Obecného zastupiteľstva, aby
nebol problém. Starostka obce uviedla, že komisiám OcZ neprináleží odmena, ani doteraz
nedostávali, ani v iných obciach a mestách komisie nemajú odmenu.
Ďalej pripomenula, že keď sa určoval plat starostky bolo povedané, že nech najprv niečo
dokáže, a potom sa upraví jej plat. Nech aj komisie najprv niečo urobia, dokážu.
Pre svoju obec môžu niečo urobiť aj bez odmeny. Teraz je dôležité obec trochu dať do
poriadku, a až potom niečo žiadať. Sú osoby, ktoré sa hlásia, že pomôžu, a po oslovení aj
prídu a pomôžu, ale sú aj takí, ktorí iba žiadajú.
Poslankyňa Molnárová podotkla, že čítala v pomocnej brožúre, že členovia komisií pracujú
bez odmeny.
Teraz sa musia poslanci rozhodnúť ako chcú odmeny, polročne alebo naraz za celý rok,
pritom si musia uvedomiť, že pri výplate za celý rok sa odmena bude vyplácať v januári
nasledujúceho roku.
Poslanci sa dohodli na vyplácaní odmien naraz za celý rok.
Nakoľko neboli pripomienky k Zásadám odmeňovania poslancov OcZ pristúpilo sa
k hlasovaniu. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili „Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva“.

Návrh na uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu zásad odmeňovania poslancov OcZ
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Šalove.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

10. a) Informácia o vydaní organizačného poriadku obecného úradu s platnosťou od
1.2.2015 (Interný predpis č. 1/2015).
b) Informácia o vydaní pracovného poriadku zamestnancov Obce Šalov
s platnosťou od 1.2.2015 (Interný predpis č. 2/2015).
c) Informácia o vydaní smernice o škodovom konaní a zriadení škodovej komisie
s platnosťou od 1.3.2015 (Interný predpis č. 4/2015).
a) Informácia o vydaní organizačného poriadku obecného úradu s platnosťou od
1.2.2015 (Interný predpis č. 1/2015).
V tomto bode starostka obce informovala poslancov Ocz o vydaní organizačného poriadku
obecného úradu s platnosťou od 1.2.2015. Uviedla, že v roku 2008 bol vydaný organizačný
poriadok OcÚ , odvtedy sa však zmenili zákony a preto bolo treba obnoviť a aktualizovať ho.
V roku 2008 ho museli schvaľovať poslanci OcZ, ale podľa novely zákona o Obecnom
zriadení ho vypracuje starosta obce, a poslanci ho berú na vedomie. Ak má niekto záujem,
môže do organizačného poriadku nahliadnuť na Ocú.
b) Informácia o vydaní pracovného poriadku zamestnancov Obce Šalov
s platnosťou od 1.2.2015 (Interný predpis č. 2/2015).
Starostka obce uviedla, že bol vydaný nový pracovný poriadok zamestnancov obce, nakoľko
aj v ňom nastali zmeny.
c) Informácia o vydaní smernice o škodovom konaní a zriadení škodovej komisie
(Interný predpis č. 4/2015).
Starostka obce informovala poslancov OcZ o vydaní smernice o škodovom konaní, a zriadení
škodovej komisie. Táto komisia je poradným orgánom starostu, je zriadená dočasne. Uviedla,
že za členov komisie ustanovila:
Evu Molnárovú, predseda
Zsolt Štugel, člen
MUDr. Imrich Beszédes, člen
Ing. Július Tar, člen
Tibor Kovács, člen.
Na zasadnutie komisie bude pozvaný hosť Mgr. Adriana Kovács, hlavná kontrolórka obce,
a zo zamestnancov bude vymenovaná zapisovateľka.
Ďalej uviedla, že túto komisiu považuje za dôležitú, lebo sú problémy s projektom
„ Rekonštrukcia OcÚ a rekonštrukcia verejných priestranstiev“. Toto bude aj prvým bodom
rokovania uvedenej komisie, čo treba súrne riešiť. Ďalším bodom bude predaj topoľov roku
2014, za ktoré je zodpovedná bývalá starostka Božena Kapšová a nie je to dokončené,
uzavreté. Tieto dve témy sú t.č. dôležité a budú prejednávané.
Poslanci zobrali na vedomie hore uvedené informácie.

Návrh na uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
berie na vedomie
a) Informácia o vydaní organizačného poriadku obecného úradu s platnosťou od 1.2.2015
(Interný predpis č. 1/2015).
b) Informácia o vydaní pracovného poriadku zamestnancov Obce Šalov s platnosťou od
1.2.2015 (Interný predpis č. 2/2015).
c) Informácia o vydaní smernice o škodovom konaní a zriadení škodovej komisie s platnosťou
od 1.3.2015 (Interný predpis č. 4/2015).
11. Rôzne:
a) návrh na aktualizáciu PHSR Obce Šalov na roky 2015 – 2020
b) návrh na stravovanie starostu obce podľa platného pracovného poriadku
zamestnancov obce Šalov.
a) návrh na aktualizáciu PHSR Obce Šalov na roky 2015 – 2020
Starostka informovala poslancov o tom, že v roku 2009 bolo treba vypracovať „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“. Vtedy boli roznášané dotazníky, v ktorých mohli
občania obce vyplniť, čo chcú vo svojej obci robiť, čo by chceli, aby sa robilo ohľadne
kultúry, stavebníctva. Toto je pre obec povinný dokument, ktorý bol platný do roku 2013.
V roku 2014 nebol aktualizovaný, a preto je potrebné ho aktualizovať na programové obdobie
na roky 2015 – 2020. Je to dôležitý dokument pri žiadaní dotácií z EÚ. Netreba vypracovať
nový, treba ho len aktualizovať, nakoľko v obci veľké zmeny nenastali.
Starostka uviedla, že kontaktovala firmu, ktorá vypracovala PHSR v roku 2009, ktorá je
ochotná ho aktualizovať zadarmo, ale len v tom prípade, keď sa s nimi uzavrie zmluva
o spolupráci ohľadom projektov. V tomto roku pri žiadaní peňazí napr. od PPA nie je zatiaľ
potrebný, ale z iných fondov alebo Ministerstva životného prostredia je dôležitou súčasťou
žiadosti.
Budú oslovené aj ďalšie spoločnosti ohľadom cenovej ponuky, za ktorú by vypracovali
PHSR. V roku 2009 obec zaplatila v starej mene 10 000 Sk – 12 000 Sk. Do t.č. ešte neboli
oslovené ďalšie spoločnosti ohľadom cenových ponúk.
PHSR je niečo podobné ako územný plán obce, len je to zjednodušená verzia.
Týmto starostka informovala poslancov, že teraz bude pracovať na tom, aby preskúmala trh
kvôli najlepšej cenovej ponuke na aktualizáciu PHSR.
b) návrh na stravovanie starostu obce podľa platného pracovného poriadku
zamestnancov obce Šalov.
Starostka poukázala na skutočnosť, že zákon nikde neupravuje stravovanie starostov. Starosta
je funkcia, nie je pracovný pomer. Preto v tomto prípade na stravovanie starostovia podľa
Zákonníka práce nemajú nárok. Môžu obedovať, ale za celú cenu. RVC aj ZMOS navrhlo,
aby poslanci OcZ rozšírili tzv. kruh zamestnancov, do ktorého by sa zmestili aj starostovia, t.j.
do stravovania, kde zamestnávateľ hradí 55% z ceny zo stravných lístkov. Nakoľko
zamestnanci na OcÚ nemajú stravné lístky, ale je zabezpečený obed, zamestnávateľ hradí
55% z ceny stravy, a ostatné platí zamestnanec. Z uvedeného dôvodu požiadala poslancov,
aby schválili stravovanie starostky obce vo výške a spôsobom ako to prináleží ostatným
zamestnancom obce.
Poslanci jednohlasne schválili stravovanie starostky obce podľa platného pracovného
poriadku zamestnancov obce.
c) správa o činnosti OcÚ
Starostka obce prečítala správu o činnosti Ocú, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ďalej v tomto bode uviedla, že sa vyskytol problém s kanalizáciou pri obecnom úrade. Zistilo
sa, že potrubie je zanesené, nepretečie voda, a je potrebné ho prečistiť. Bol objednaný fekálny
voz aj cisterna s čistou vodou na pretlačenie zanesenia, ale nepomohlo to.
Je potrebné vykopať celé potrubie, a je pravdepodobné, že ho treba vymeniť celý úsek, a to od
OcÚ až po kultúrny dom. Najsmutnejšie je, že pri šachte je zem suchá, tak pravdepodobne
pri Ocú bude problém, že splašková voda odteká do studne. Robotníci otvorili šachtu,
potrubie je v dĺžke dvoch metrov pravdepodobne rozbité, bude ho potrebné vymeniť, vo
veľkej žumpe je minimum vody. Tak zas kopa peňazí.
Starostka sa ešte neinformovala, či nie je potrebné v takomto prípade uznesením prijať, že je
to havarijná situácia, aby nebolo treba vyhlásiť verejné obstarávanie, lebo tieto práce budú
stáť viac ako 1000 €.
Ing. Tar: netreba to prijať uznesením, keď je to taký stav, len je potrebné potvrdenie od
odborníka, že je to havarijný stav. Stačí ak to poslanci OcZ berú na vedomie.
Starostka uviedla, že odborník vyhlási, že je to havarijný stav, len keď to odkryje. Hrozí, že
voda odteká do studne, a je nutné s tým urýchlene niečo robiť.
Uviedla, že sa nemôže čakať na to, kým to vykopú nezamestnaní zaradení na menšie obecné
služby.
Informovala poslancov, že sa jej podarilo zistiť, že stroj, ktorý je potrebný na túto prácu
vlastní pán Palík, a bývalá fir. VEPOS v Želiezovciach. Rozprávala sa s primátorom
Želiezoviec, a ten ju odkázal na p.Lászloa, aby to prišli vykopať za výhodnejšiu cenu. Pri
OcÚ to nie je tak hlboko, ale pri kultúrnom dome je to aj do dvoch metrov. Vepos, ako
stavebná firma by aj položila novú kanalizáciu, a potom by sa to zakrylo svojpomocne.
Starostka už priniesla z domu tvrdú hadicu, pokúšali sa s ňou prepchať potrubie, ale nedalo
sa. Z jamy a z potrubia, vybrali kopu betónu, kamene, lístie, skaly. Z nového odkvapového
potrubia povyberali napchaté sáčky, papiere.
Ďalej informovala poslancov o situácií, ktorá sa vyskytla okolo psov Tibor Baláža. „Ešte
v novembri 2014 bolo na OcÚ telef. nahlásené Regionálnou veterinárnou správou, že u Tibora
Baláža sú týrané psy, nestarajú sa o nich, sú uviazané. Veterinárna správa poslala aj prípis
v ktorom uviedla, že riešenie tohto problému odkladajú na január, nakoľko je v Šalove
karanténa kvôli žltačke. Hneď v januári volali z Bratislavy zo Slobody zvierat, a informovali
sa, že čo vieme o psoch. Nariadili šetrenie v teréne, máme sa isť pozrieť či sú tam, či majú
búdu, či sú uviazané, či nie sú vychudnuté, v akom sú stave. Nakoľko sme nevedeli žiadnu
konkrétnu informáciu, bolo im povedané, nech sa informujú o týždeň. O týždeň volali zas.
Bola im dodaná správa o zistených skutočnostiach, že psy sú tam, nie sú vychudnuté na kosť,
sú uviazané, síce nemajú búdu, ale sú vnútri v dome.
V piatok sa dostavila na OcÚ pani zo Slobody zvierat, že prišla odchytiť psov. Vyjadrila sa,
že vo štvrtok keď sa tam bola pozrieť, boli tam uviazané dva psy, a v piatok ich bolo už šesť.
Napadli ju, nevedela sama odchytiť dvoch uviazaných psov, lebo ostatné na ňu útočili.
Poučila starostku o povinnostiach obce, a poradila, že máme kontaktovať riaditeľa
veterinárnej správy, a dohodnúť riešenie, nakoľko veterinárna správa má povinnosť do 48
hod. odchytiť psov.
V ten istý deň poobede sa dostavili na OcU tri pracovníčky z Veterinárnej správy Levice.
Doktorka uviedla, že to nefunguje tak, ako to hovorila pani zo Slobody zvierat. Týchto psov
niekto nahlásil na Slobodu zvierat, presne vedia, že sa jedná o psov Tibora Balázsa, že sa
nachádzajú pod súp.č. 120 a má zahlásených dvoch psov.
Pracovníčky z Veterinárnej správy urobili záznam a vyjadrili sa, že psy nie sú v takom zlom
stave, že by sa nevládali postaviť, že by boli natoľko týrané. Momentálne je situácia taká, že
o tieto psy sa obec momentálne nemusí starať. Rozhodnutie posielajú poštou.
V marci sa má otvoriť v Želiezovciach útulok. Ako náhle to bude oficiálne, hneď urobíme
zmluvu s nimi, lebo pravdepodobne pre obce vyjde lacnejšie odchyt túlavých psov, ak majú
zmluvu s útulkom, alebo so slobodou zvierat. Dúfame, že na nasledujúcom zasadnutí
zastupiteľstva už budeme prerokúvať túto zmluvu.

Starostka informovala prítomných, že zistila skutočnosti ohľadne odchytu túlavých psov. Ak
obec potrebuje zabezpečiť odchyt túlavých psov, tak to stojí cca 80 € za jedného psa. V iných
obciach už zavádzajú, že poslanci chodia po domoch, spisujú psov, a následne kontrolujú
počet nahlásených psov na obecnom úrade.
Aj v tomto prípade sa vyskytol ten problém, že dvoch psov, ktorí sú uviazaní nedovolili
odchytiť a zobrať do Slobody zvierat. Uvedené psy vlastnia Tibor Balázs, a jeho otec, štyri
psy ktoré útočili nie sú ich. Tak to znamená, že tie štyri by sa mohli odchytiť, na náklady
obce, a odchyt podľa zákona musí zabezpečiť obce.
Ing. Tar.: ale, čo v takom prípade, keď majiteľ psa bude neznámy ?
Mgr. Kassaiová: tak ich odchytia, zoberú, a potom obec platí.
Gabriela Szabó: odchytia napr. 10 psov, to bude stáť 800 €, tie peniaze by sa mohli využiť na
niečo iné v dedine.
Mgr. Kassaiová: zvláštne je to, že je obdobie, keď je veľa psov a potom zas nie sú.
Molnárová: v minulosti s týmto neboli takéto problémy, prišli policajti, zastrelili ich a neboli
žiadne túlavé psy.
Gabriela Szabó: keď je Tibor Balázs už tri mesiace vo výkone trestu ako sa môže starať
o psov.
Návrh na uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní
a) berie na vedomie
návrh na aktualizáciu PHSR Obce Šalov na roky 2015 – 2020
b) schvaľuje
stravovanie starostu obce vo výške a spôsobom, ako to prináleží ostatným zamestnancom
obce v zmysle platného pracovného poriadku zamestnancov obce Šalov na celé funkčné
(volebné) obdobie.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

c) berie na vedomie
správu o činnosti OcÚ Šalov prednesenú starostkou obce.
12. Interpelácia poslancov
V tomto bode rokovania sa nikto neprihlásil o slovo.
13. Diskusia.
Štugel: dom v ktorom býva Atilla Balázs patrí obci? Nemôže sa im darovať, lebo keď sa zrúti,
obec bude mať problémy.
Mgr. Kassaiova: najradšej by som ho dala zbúrať. Áno, obec bude mať problémy ak sa zrúti,
a niečo sa im stane. To je tak, ako aj dom Emílie Nagyovej, na ktorom sa zrútila stena. Treba
ich vyzvať, aby s tým niečo urobili. Tak isto u p. Zsigmondovej Jolany. Rozprávala som sa
s nimi, príde vybaviť búracie povolenie.
Molnárová: keď sme pani Zsigmondovú už v minulosti vyzvali ohľadne tohto problému,
vtedy nám odkázala, že najprv pôjde za Kotlebom.

Molnárová: ja by som chcela ohľadne kroniky obce. Vlani riaditeľ školy František Dulai
odišiel do dôchodku a nemáme kronikára. Rozmýšľali sme vtedy, že kto by mohol písať
kroniku, a mala by som jeden návrh, a to Štefana Zsigmunda, ktorý t.č. s farárkou vydali
knihu o Šalove. Podľa mňa pozná históriu Šalova, zaujíma sa aj o súčasné dianie v obci,
a má dobrú slovnú zásobu. Mohlo by sa s ním porozprávať o písaní kroniky.
Mgr. Kassaiová: áno môže sa. Nedávno priniesol p. Dulai naspäť slovenskú kroniku so
zápisom za rok 2013, teraz zobral maďarskú.
Homa: poprosila ma pani Kotaszová, aby som na zasadnutí zastupiteľstva upozornil, že na
konci dediny, pri autobusovej zastávke je smetisko, ktoré tam nebolo. Ja som si ho všimol
pred dvoma - troma týždňami.
Molnárová: to smetisko tam nie je dva-tri týždne, ale dlhšie. Stále tam pribúdajú smeti, hlavne
umelohmotné fľaše.
Szabó: môžu to byť Želiezovčania,
Molnárová: pochybujem, lebo tam nepribúdajú fľaše naraz vo veľkom množstve, ale vždy iba
po pár kusoch.
Szabó: preto som myslela, lebo už v minulosti pri viničných domoch celé vrece fliaš vyhodili,
a boli to ľudia zo Želiezoviec.
Štugel: toto nie, ale aj pri dome so súp. č. 183 je plno umelohmotných fliaš, je tam aj takých
50 kusov.
Homa: bolo by potrebné pozbierať tieto fľaše, a taktiež smetisko pri moste, treba s tým niečo
robiť.
Mgr. Kassaiová: tak toto smetisko teraz čistia nezamestnaní v rámci menších obecných
služieb, už raz bolo zasypané zeminou, ale teraz aj tie smeti vychádzajú na povrch. Je tam
veľa smetí.
Štugel: treba zasypať zeminou znova.
Mgr. Kassaiová: ale musia povyberať fľaše, pália ich, čistí sa to.
Szabó: pri dome p. Zsigmondovej J. je tiež veľa fliaš a iných smetí. Treba vyzvať p.
Zsigmondovú, že t.č. nebýva v tom dome, nech rozoberú dom.
Mgr. Kassaiová: teraz sme o tom hovorili, že zajtra prídu, dajú žiadosť na búracie povolenie,
a na jar rozoberú dom.
Molnárová: dúfam, že nie tak rozoberú, že len škridle a steny tam ostanú. Existuje stavebný
zákon, musia ho dodržať.
Mgr. Kassaiová: ja ešte poprosím poslancov, aby na mape obce, ktorú majú pred sebou, si
rozdelili obec na päť častí, a každý poslanec sa bude zaoberať s tou svojou časťou obce, bude
takým spojencom medzi obyvateľmi obce a obecným úradom. Bude tlmočiť ich pripomienky
a sťažnosti, nahlasoval by na OcÚ ak nesvieti verej. osvetlenie, alebo sú vytvorené divoké
skládky. Ešte k verejnému osvetleniu, poviem, že všade, kde bolo nahlásené, že nesvieti, sa
budú meniť žiarivky, sú už objednané. Potom si každý môže za tú svoju časť povedať, čo by
bolo dôležité, aby tam urobili brigádnici. Toto bolo zavedené aj v minulosti, keď som bola
starostkou. Je to dobré, lebo si môžu poslanci aj odkontrolovať, či bolo spravené.
Dnes tu bol p. Tibor Šánta, s požiadavkou, že by bolo potrebné v ohradených viniciach pri
ceste, pozdĺž oplotenia vyčistiť od kríkov, a prosil tam vyčleniť troch brigádnikov, ktorí by to
vyčistili aj spálili. On by tam bol s nimi a dohliadal by.
Štugel: smetisko je ešte tam kde býva Richard Müller, bolo by to treba vyčistiť, ale to tam
všetko on nanosil, nikto iný.
Mgr. Kassaiová: áno boli tam už brigádnici. Ten dom je náš, a vybavujem búracie povolenie
a dám ho zbúrať. Prihlásení tam nie sú. Ja som ich tam nepustila ani svokra.
Szabó G.: ešte som chcela, že pri futbalovom ihrisku nech brigádnici vyčistia aj druhú stranu
ihriska, lebo je to zarastené.
Štugel: mohli by to vyčistiť aj futbalisti, ktorí sa zúčastňujú brigády, veď je to v ich záujme.
Szabó G.: futbalisti sa nezúčastňujú v obci na brigáde.
Molnárová: každý čaká, len na brigádnikov, že im poupratuje okolo domu, takto nikdy
nebude poriadok. Toto je veľmi smutné.

Nakoľko nebolo viac príspevkov do tohto bodu programu Mgr. Kassaiová ho uzavrela.
13. Záver.
Mgr. Kassaiová
ukončila.

poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Juraj Homa

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

Zsolt Štugel

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

Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

