Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 10.05.2017
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, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,
Sylvia Pásztor, administratívna pracovníčka OcÚ

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 15. zasadnutí OcZ, konštatovala, že sú prítomní všetci
poslanci, a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
vykoná: starostka obce
Návrh programu rokovania a jeho schválenie
vykoná: starostka obce
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
vykoná: starostka obce
Prerokovanie odpredaja drevnej hmoty p. Ivanovi Pastierovi, v trestnej veci vedenej
Okresným
riaditeľstvom
PZ
v Leviciach,
Odbor
kriminálnej
polície
pod ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016, a to na základe odovzdanej na ďalšie konanie
Okresnou prokuratúrou Levice pod č. 1 Pn 808/15/4402 - 3 zo dňa 22.01.2016, za účasti
zainteresovaných a pozvaných osôb, t. j. za účasti dozorujúceho prokurátora Okresnej
prokuratúry Levice, Ivana Pastiera zo Starého Hrádku, ako kupujúceho drevnej hmoty
a Boženy Kapšovej, bývalej starostky obce Šalov, ako za predávajúci subjekt (Obec
Šalov)
podklady predkladá: starostka obce
Voľba hlavného kontrolóra obce
vykoná: starostka obce
Interpelácia
Diskusia
Záver

1

Poslanci OcZ nemali k programu rokovania žiadne návrhy na doplnenie, starostka obce
prečítala návrh uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 129/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 15. zasadnutia 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
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Edita Bolemantová, Eva
Molnárová a Gabriela Szabó.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Juraj Homa a Eva Molnárová.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starostka obce prečítala návrh uznesenia, a
dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 130/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Edita Bolemantová, Eva Molnárová a Gabriela Szabó
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. Prerokovanie odpredaja drevnej hmoty p. Ivanovi Pastierovi, v trestnej veci vedenej
Okresným
riaditeľstvom
PZ
v Leviciach,
Odbor
kriminálnej
polície
pod ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016, a to na základe odovzdanej na ďalšie konanie
Okresnou prokuratúrou Levice pod č. 1 Pn 808/15/4402 - 3 zo dňa 22.01.2016, za
účasti zainteresovaných a pozvaných osôb, t. j. za účasti dozorujúceho
prokurátora Okresnej prokuratúry Levice, Ivana Pastiera zo Starého Hrádku,
ako kupujúcého drevnej hmoty a Boženy Kapšovej, bývalej starostky obce Šalov, ako
za predávajúci subjekt (Obec Šalov)
Mgr. Renáta Kassaiová v tomto bode rokovania uviedla, že už druhý krát boli pozvaní na
zasadnutie OcZ dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Levice, Ivan Pastier zo Staré
Hrádku, ako kupujúci drevnej hmoty a Božena Kapšová, bývala starostka obce Šalov, ako za
predávajúci subjekt (Obec Šalov).
Okresná prokuratúra sa ospravedlnila za neúčasť, pani prokurátorka uviedla, že sa nezvykli
zúčastňovať na zasadnutiach, ale dohodla sa s Mgr. Kassaiovou na stretnutí, kde prejednajú
toto konanie, a potom si vyžiada stanovisko z OR PZ Levice.
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Pán Ivan Pastier tak ako minule aj teraz prevzal pozvánku, vrátila sa podpísaná doručenka, ale
ani jedného zasadnutia sa nezúčastnil, a ani sa neospravedlnil.
Pani Božena Kapšová neprevzala ani predchádzajúcu pozvánku, ktorá sa vrátila späť po
odbernej lehote, a ani teraz ešte neprevzala, je na pošte.
Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Požiadala poslancov o návrhy, ako by sa
malo postupovať ďalej v tejto veci.
Pripomenula, že na 13. zasadnutí OcZ tak ako ona, tak aj Mgr. Adriana Kovács informovali
poslancov ako prebieha toto konanie na ORPZ v Leviciach. Uviedla, že úlohy, ktoré mal
obecný úrad uložené boli splnené.
Mgr. Adriana Kovács navrhla dať vypracovať znalecký posudok odborne spôsobilej osobe,
ale aby to nebol znalec z Levíc. Poskytnú sa mu všetky doklady, aj odborný odhad od Lesov
SR Levice. Ak je odborník, tak bude vedieť určiť nejakú hodnotu podľa obvodov kmeňov,
vyčísli určitú sumu peňazí, a potom by sa dala žaloba na súd.
Ing. Július Tar dotazoval, že či nebude táto vec už premlčaná, lebo tu je premlčacia doba dvoj
až troj ročná. Keby v trestnej veci povedali, že bola spôsobená škoda, tak zanikne premlčacia
doba, a súd musí určiť uznesením, že je vinná osoba, a bola spôsobená vyčíslená škoda pre
obec. Bolo by dobré prejednať s advokátom, že či na úseku civilno právneho už nie je
premlčacia doba.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že ak obec bude mať znalecký posudok, tak ho môže použiť
pred políciou. Vyšetrovateľka tvrdí, že čaká na znalecký posudok, ale znalec má veľa práce,
a nevedel ho ešte vypracovať. Aj obec by mala znalecký posudok, a dva znalecké posudky sa
nemôžu od seba veľmi líšiť. Obec by sa pohla z miesta, a mala by nejakú konkrétnu sumu.
Ďalej podotkla, že ak je spáchaný trestný čin, nemôže byť premlčaná doba. Preto by obec
mohla argumentovať s tým, že je to v štádiu riešenia na polícii, znalecký posudok by sa
poskytol súdu a aj polícii.
Mgr. Renáta Kassaiová dotazovala, že doba, čo bola vec na prokuratúre, lebo tam obec konala
do dvoch rokov, a keď to vydala prokuratúra na prešetrenie v roku 2015, či sa premlčacia
doba nepočíta len odvtedy.
Ing. Július Tar upresnil, že keby je vec na súde, tak vtedy neplynú lehoty, ale v takomto
prípade áno. Prokurátor to nemôže predlžovať.
Mgr. Adriana Kovács navrhla, že keď bude vypracovaný znalecký posudok, kde bude
uvedená určitá suma, obec to dá na súd aj so všetkými dokladmi, aj čo je na polícii, že sa to
prešetruje. Obec požiada súd o zadržiavacie opatrenie, t.j., že súd zakáže pánovi Ivanovi
Pastierovi vo výške tej sumy nakladať s majetkom čo má, kým súd vo veci nevyriekne
rozhodnutie.
Ing. Július Tar uviedol, že ak sa nevie dohodnúť stretnutie s prokurátorkou osobne, tak
písomne predložiť, aby obec mala doklad, že žiada od prokuratúry, aby vykonali opatrenia.
Prokuratúra môže dať pokyn vyšetrovateľovi, aby konal v trestnej veci, ale v iných veciach
nemôže.
Vypracovanie znaleckého posudku bude trvať minimálne mesiac, a potom to môže obec
predložiť aj prokurátorke, a podať sťažnosť na vyšetrovateľa, lebo by mal konať, a tam sú
prieťahy v konaní.
Ďalej uviedol, že tak ako prokurátorka Mgr. Hetényiová, tak aj on zdieľa jej názor, že
vyšetrovateľ už mal urobiť domovú prehliadku u p. Ivana Pastiera, a zabezpečiť účtovné
doklady. Obec to nevie ovplyvniť, ale prokuratúra áno, dá pokyn vyšetrovateľovi a on musí
domovú prehliadku vykonať.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že už nie tá prokurátorka má na starosti konanie, s ktorou
bola v kontakte. Prokurátorka Mgr. Hetényiová jej navrhla, aby si dohodla termín, zobrala
všetky doklady aj tie, ktoré už boli na prokuratúre, prejednajú vec, a potom Mgr. Šmrholová
vyžiada stanovisko od polície, že v akom štádiu je vyšetrovanie.
Eva Molnárová navrhla písomne si vyžiadať termín stretnutia.
Mgr. Renáta Kassaiová podotkla, že si mala dohodnúť termín stretnutia telefonicky.
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Mgr. Adriana Kovács uviedla, že prioritou je riešiť znalecký posudok použiteľný na právne
účely. Je potrebné vybrať troch znalcov, a podľa cenovej ponuky a rýchlosti vyhotovenia
znaleckého posudku vybrať jedného.
Ing. Július Tar informoval poslancov, že ak sa dá žaloba na súd, obec musí zaplatiť 6% zo
sumy, o ktorú by sa obec súdila. Ak by súd žiadosť zamietol aj v tom prípade musí obec
zaplatiť.
Mgr. Renáta Kassaiová vyjadrila nespokojnosť s vyšetrovaním, nakoľko vyšetrovateľka rieši
len porušenie jedného paragrafu. Čo poslala prokuratúra na políciu na prešetrenie nebolo
len porušenie jedného paragrafu, ale viacerých (verejná súťaž nebola zverejnená, nie sú
podpísané dokumenty, nie sú náležitosti, ktoré boli žiadané...). Vyšetrovateľka sa vyjadrila, že
ona je už tretia osoba, ktorá sa zaoberá s týmto prípadom, a nemá všetky doklady
z prokuratúry, lebo jej ich neodstúpili.
Ďalej uviedla, že doklady o prevzatí pozvánok a zápisnice z 14. zasadnutia OcZ a 15.
zasadnutia OcZ sa zašlú vyšetrovateľke na ORPZ Levice
K tomuto bodu rokovania nemali prítomní ďalšie návrhy a pripomienky. Starostka obce
prečítala návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznenie č. 131/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní vyššie uvedeného bodu
a) berie na vedomie
1. informáciu starostky obce
vo veci odpredaja drevnej hmoty p. Ivanovi Pastierovi, v trestnej veci vedenej Okresným
riaditeľstvom PZ v Leviciach, Odbor kriminálnej polície pod ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016,
a to na základe odovzdanej na ďalšie konanie Okresnou prokuratúrou Levice pod č. 1 Pn
808/15/4402 - 3 zo dňa 22.01.2016, za účasti zainteresovaných a pozvaných osôb, t. j. za
účasti dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Levice, Ivana Pastiera zo Starého
Hrádku, ako kupujúcého drevnej hmoty a Boženy Kapšovej, bývalej starostky obce Šalov,
ako za predávajúci subjekt (Obec Šalov)
2. konštatuje,
že na opakované pozvanie sa nedostavili: dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry
Levice, Ivan Pastier zo Starého Hrádku, ako kupujúci drevnej hmoty a Božena Kapšová,
bývalá starostka obce Šalov, ako za predávajúci subjekt (Obec Šalov)
b) ukladá
1. OcÚ zaslať na ORPZ Levice k č. ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016 pozvánky s dokladmi
o prevzatí pozvánky na zasadnutia OcZ na 24.04.2017, opakovane na 10.05.2017, fotokópiu
zápisnice zo 14. zasadnutia OcZ konaného dňa 24.04.2017 a z 15. zasadnutia OcZ konaného
dňa 10.05.2017
2. Ocú dať vypracovať odborný znalecký posudok k výrubu drevín s termínom v čo najkratšej
lehote – ihneď
c) poveruje
starostku obce o jednanie v hore uvedenej veci s dozorujúcim prokurátorom OP Levice
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-
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Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Mgr. Renáta Kassaiová na úvod tohto bodu rokovania požiadala Ing. Júliusa Tara aby prečítal
dôvodovú správu k voľbe hlavného kontrolóra, ktorú každý člen VK (poslanec) obdržal,
a mal možnosť pred zasadnutím OcZ – VK preštudovať kompletnú prihlášku s predloženými
dokladmi. Ing. Július Tar v dôvodovej správe uviedol, že do stanovenej lehoty bola na OcÚ
doručená jedna prihláška, a to od Mgr. Adriany Kovács, bytom Júr nad Hronom č. 247.
Komisia v zložení Edita Bolemantová, Eva Molnárová a Gabriela Szabó dňa 03.05.2017
vykonali otvorenie obálky a konštatovali, že prihlásený uchádzač spĺňa požadované
kvalifikačné predpoklady vyhlásené vo VO, a doručil všetky požadované doklady.
Z otvárania obálok bola vyhotovená zápisnica.
Mgr. Kassaiová dodala, že poslanci prihlásenú uchádzačku poznajú, nie je potrebné ju
predstavovať, nakoľko pôsobila doteraz na obci vo funkcii hlavného kontrolóra, a následne
otvorila priestor na osobný pohovor.
Nakoľko sa o slovo neprihlásil ani jeden poslanec, neboli žiadne otázky a ani pripomienky na
Mgr. Adrianu Kovács, starostka obce prečítala návrh uznesenia a dala hlasovať k tomuto bodu
rokovania.
Dôvodová správa a zápisnica z otvárania obálok tvoria prílohu tejto zápisnice
Návrh na uznenie č. 132/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) konštatuje,
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
b) volí
v súlade s § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Šalov Mgr. Adrianu Kovács,
s pracovným úväzkom 10% na obdobie šiestich rokov od 15.05.2017
c) určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 15.05.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1písm.a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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. Interpelácia
V tomto bode rokovania neboli žiadne interpelácie.
7. Diskusia
V tomto bode rokovania sa ospravedlnila a odišla z rokovania poslankyňa Eva Molnárova
kvôli pracovným záležitostiam.
Mgr. Renáta Kassaiová po otvorení tohto bodu rokovania pripomenula poslancom, že na
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13. zasadnutí OcZ obdržali návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šalov na roky
2017 – 2022 a návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby, ktoré mali preštudovať, upraviť na pomery obce a pripomienkovať,
zatiaľ nikto z poslancov nepripomienkoval uvedené materiály. Starostka určila termín na
podanie písomných návrhov a pripomienok do 19.05.2017.
Edita Bolemantová uviedla, že ona preštudovala dokumenty a podľa jej názoru sú v poriadku.
Mgr. Renáta Kassaiová oponovala, že v KP sú uvedené údaje o obci, ktoré nesúhlasia so
skutočnosťou a je potrebné ich podrobne preštudovať a upraviť.
Poukázala na to, že v zmysle zákona o obecnom zriadení sa poslanci majú podieľať na riadení
života v obci a do toho spadá aj takáto činnosť.
Ďalej pripomenula poslancom, že na základe uznesenia č. 123/2017 z 13. zasadnutia OcZ dňa
28.03.2017 mali vykonať súpis psov v jednotlivých domácnostiach v k.ú. obce Šalov za
účelom zosúladenia stavu a vydania rozhodnutia, ale doteraz tento súpis nevykonali. Určila
posledný termín a to do 31.05.2017.
Mgr. Renáta Kassaiová ďalej spomenula, že na poslednom zasadnutí OcZ poslanec Juraj
Homa spomenul novovytvorenú divokú skládku. Mal vykonať miestne zisťovanie, nakoľko sa
nachádzala v jeho obvode.
Juraj Homa oboznámil poslancov s miestnym zisťovaním, ktoré vykonal. Uviedol, že smeti sa
nachádzajú na konci záhrady Ervina Pásztora od zákruty, nie sú ešte na ceste, ale už sa
začínajú na ňu valiť. Sú to smeti zabalené v igelitových taškách, a je ich možné pozbierať
s hrabľami.
Zsolt Štugel podotkol, že v časti kde sa vchádza do obce za zábradlím, bol vyhádzaný
stavebný materiál, ale ho už teraz nevidieť, lebo zarástol zeleňou.
Gabriela Szabó sa prihlásila o slovo tiež v spojení s odpadom. Uviedla, že taktiež v obci na
chodníku tzv. „zsidó kert“ je vytvorená skládka odpadu, smeti tam vždy pribúdajú, sú to smeti
počnúc od papiera, umelohmotných fliaš až po zelený odpad zo záhrad.
Nakoľko neboli ďalšie príspevky do diskusie starostka obce uzatvorila tento bod rokovania.
8. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Ing. Július Tar
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Eva Molnárová
Juraj Homa
Zapisovateľka
Magdaléna Juhászová
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