Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 7. mája 2015

Prítomní:

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

Neprítomní:

Mgr. Adriana Kovács, hlavná kontrolórka

Ďalší prítomní:

Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, zapisovateľka.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti obecného úradu a starostky.
5. Rôzne.
6. Interpelácia poslancov.
7. Diskusia.
8. 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. Hlavná kontrolórka sa
ospravedlnila. Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že z rokovania obecného
zastupiteľstva bude vyhotovený zvukový záznam.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Starostka obce predložila návrh na doplnenie programu rokovania.
Navrhla doplniť bod 5. Rôzne:
a) Plat starostky obce.
b) Plat hlavnej kontrolórky obce.
c) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
Poslanci OcZ doplnený program zasadnutia schválili.

Návrh na uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 3. 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, Gabriela Szabó a Zsolt Štugel
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci:
Bolemantová Edita a Homa Juhraj
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená Magdaléna Juhászová
Poslanci OcZ členov návrhovo – volebnej komisie jednomyseľne schválili.
Návrh na uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
volí
za členov návrhovo- volebnej komisie poslancov:
Evu Molnárovú, Gabrielu Szabó a Zsolta Štugeal
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. Správa o činnosti obecného úradu a starostky.
Starostka obce Mgr. Kassaiová informovala poslancov OcZ o činnosti obecného úradu a
starostky od posledného zasadnutia OcZ. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci zobrali na vedomie správu starostky obce.
Návrh na uznesenie č.22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti obecného úradu a starostky obce od posledného 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
-

5. Rôzne
a) Návrh na prerokovanie platu starostu obce
Molnárová prečítala „Návrh na prerokovanie platu starostu obce“ a „Dôvodovú správu“.
Starostka obce uviedla, že v zmysle § 4, odsek 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov je daná povinnosť každoročne prerokovať plat starostu obce s účinnosťou
od 1. januára 2015. Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a príslušného násobku. (počet obyvateľov obce). Obecné zastupiteľstvo môže
plat stanovený podľa 3 § ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
V tomto bode sa prihlásil o slovo J. Homa s otázkou, či plat dostáva starostka zo štátnych
peňazí, alebo z obecných. Starostka obce uviedla, že aj zo štátnych t.j. z podielových daní.
Obec má peniaze z podielových daní z Daňového úradu podľa počtu obyvateľov, a z
poplatkov a daní vyrubených v obci. Na plat zamestnancov, na verejné osvetlenie sú to
podielové dane.
Potom sú prenesené kompetencie, t.j. peniaze na chod školy, plat učiteľov to vypovedane
štát, tieto peniaze treba vyúčtovať. Do prenesených kompetencií patrí ďalej matrika, stavebný
úrad v Želiezovciach.
Pán Homa dotazoval, prečo je v návrhu len 10% - né navýšenie, keď už teraz vidieť za
starostkou prácu. Mohol by sa jej zvýšiť plat aspoň o 20% , a potom po roku, keď obec bude
spokojná s prácou starostky, môže sa zasa zvýšiť. Podotkol, že bývalej starostke odsúhlasili
hneď na začiatku 20% - né zvýšenie platu.
Starostka uviedla, že poslanci rozhodujú o výške jej platu, toto je len návrh, a poslanci ho
môžu zmeniť. Podľa zákona treba každý rok prepočítať plat starostu obce a hlavného
kontrolóra podľa priemernej mzdy, ktorú vydá Štatistický úrad. Ďalej povedala, že keby
vedela čo ju tu čaká, tak by nekandidovala. Každý kto do toho vidí, aj nezainteresovaný,
povedali, že by to nerobili ani za 3000 €. Všetka zodpovednosť aj za uplynulé štyri roky je na
súčasnej starostke. Napríklad, ak obec dostane pokutu 20000 € (plat učiteľky ZŠ) zodpovedá
za to súčasná starostka. Uviedla, že sú vážne chyby, a túto tému prenechá do diskusii.
Pani Molnárová na adresu pána Homu uviedla, že je to pekné zvýšiť plat starostky aj o 70%,
čo by nebolo 1400 €, ale 2000 € keby to dovoľovala finančná situácia obce. Aj keď si to
zaslúži, treba si pozrieť najprv finančnú situáciu obce.
Starostka k tomuto podotkla, že v čase keď bol starostom jej manžel, nemal ani korunu
odmeny. Keď bola starostkou, počas dva a pol roka jej iba sľubovali, mala najprv niečo
dokázať. V roku 2011, keď nastúpila nová starostka automaticky jej bolo schválené zvýšenie
platu, čo jej bolo odobraté len vlani v júli. A obec nestála ani vtedy lepšie.
Pán Homa navrhol zvýšiť plat starostky o 20% ak si to obec môže dovoliť.
Nech začne s 20% - ým navýšením a potom sa uvidí v ďalších rokoch, nech má aspoň lepšiu
náladu robiť, lebo je tu veľa roboty. Uviedol, že bývalá starostka sa mu raz sťažovala, že jej
poslanci odobrali 20% - né navýšenie platu, lebo sa zle správala. Jej zvýšili a keď si mysleli,
že si to nezaslúži, tak jej odobrali. Uviedol, že on je za to aby sa navýšil plat starostky o 20%.

Návrh na prerokovanie platu starostu obce a dôvodová správa k návrhu platu starostu tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie za 10% zvýšenie platu
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

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom

1
4
-

Hlasovanie za 20% zvýšenie platu
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

4
1
-

Návrh na uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) prerokovalo
návrh na určenie platu starostu obce
b) určuje
plat starostu obce v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i/zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3 a § 4 zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších zmien a doplnkov a v znení novely č. 154/2011 Z. z. s účinnosťou
od 1.5.2015 vo výške 1.535,00 EUR.
5 b) Návrh na prerokovanie platu hlavného kontrolóra
Starostka obce uviedla, že aj pri hlavnom kontrolórovi sa prepočítava plat podľa priemernej
mzdy v NH SR za rok 2014. Hlavná kontrolórka v obci je na 0,10 pracovnom úväzku a treba
jej určiť plat.
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. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
berie na vedomie
zvýšenie platu hlavného kontrolóra obce Šalov podľa § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu
obyvateľov s účinnosťou od 1.1.2015.
5 c) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šalov na 1. polrok 2015,
ktorý bol doručený dňa 2.1.2015 e-mailom.
p. Molnárova prečítala plán práce hl. kontrolórky na 1. polrok 2015.
Starostka obce uviedla, že hl. kontrolórka podľa tohto plánu robí, ale nebol odsúhlasený na
zastupiteľstva. Podotkla, že ak sú návrhy na doplnenie tohto plánu činnosti, aby sa plán
schválil už doplnený.
p. Molnárová prečítala návrh na doplnenie tohto plánu činnosti.
Doplniť:
a) vykonať kontrolu v účtovníctve o odpredaj drevnej hmoty na okrajoch poľnej cesty, pod.
parc. č. 4939 vo vlastníctve obce, hlavne o vyťaženej a odvezenej drevnej hmoty,
b) vykonať kontrolu plnenia uznesení OcZ č. 33/2011 vo veci odpredania stromov pre p.
Zbynovca,
Doplniť správu o kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorú bolo potrebné predložiť OcZ do 60
dní po uplynutí kalendárneho roka, a ešte nebola predložená.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.
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. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šalov na 1. polrok 2015 s dodatkom
6. Interpelácia
Starostka uviedla že tento bod sa nemá mýliť s diskusiou, tu sa môžu poslanci dotazovať na
prácu starostky, vypovedane čo sa týka jej funkcie, ak vie tak odpovie hneď, ak nie tak do 30
dní písomne, ale to záleží od otázky, dotazu.

Štugel sa dotazoval na internet s tabletom, ktorý ostal u bývalej starostky.
Starostka uviedla, že tablet sa naspäť nedostal, karta v ňom bola vymenená, internet nemôže
používať. Môže sa zrušiť až v júli, ak by sa odstúpilo od zmluvy teraz, dostali by sme pokutu
a tá je takmer taká ako je cena tabletu. Po prepočítaní sa usúdilo, že sa to neoplatí, karta sa
dala zablokovať.

7. Diskusia
Homa: všimol som si výzvu ministerstva vnútra, že likvidujú skládky odpadov. Bývam tu už
viac rokov a smeti sú tu dlhoročným problémom. Ak niekto príde do našej dediny, hneď vidí
smeti, napr. pri moste, alebo oproti domu p. Štugela. Zaujímalo by ma, či obec neplánuje
skúsiť takúto výzvu, aby obec vyzerala lepšie.
Mgr. Kassaiová: najprv poviem k domom, majitelia boli vyzvaní, sľúbili a aj MUDr.
Beszédes navrhol, že by kúpil tie domy a dal by to do poriadku. Neviem ako sa vedel s
majiteľmi dohodnúť, ale z našej strany boli vyzvaní, rozprávala som sa s oboma rodinami.
Dom v ktorom ešte bývali Miklóš M., tam sa vybavuje búracie povolenie, rozoberú strechu a
potom odpracú, ale zatiaľ ešte nič nerobia.
V spojení s výzvou viem povedať toľko, že už vo februári sme vedeli, že budú pomáhať
obciam. Už som výzvu prezrela, je tam podmienka, a to, že ešte vlani Životné prostredie v
Leviciach žiadalo od obcí zaslať počty divokých skládok v katastri, čo treba pripojiť aj
k žiadosti. U nás bolo nahlásené jedno miesto a to bývalé PD. V každom prípade podáme
tento projekt. Už nás oslovil aj Ing.Kovács, ktorý má v prenájme a niektoré parcely aj vlastní
v bývalom PD, že obec dovolila aby tam bolo urobené smetisko. Pri rekonštrukcii OcÚ vraj
bývalá starostka obce, neviem nebola som svedok, dovolila firme STAVMONT, aby tam
vyvážali smeti a sutinu i keď si vyfaktúrovali odvoz smetí na smetisko. Ing.Kovács sa nechce
s obcou súdiť, a preto navrhol, aby prispela aj firma Stavmont a aj on pomôže.
Treba podať výzvu do júla, už som sa informovala, kto sa zaoberá s takýmito projektmi, lebo
treba verejné obstarávanie. Nestačí že máme s Mikonou s.r.o zmluvu, je zoznam firiem, ktoré
sa môžu s týmto zaoberať. Ešte sa pokúsime aj tieto menšie smetiská zahlásiť, ale ak sa
nedajú tak tie skládky smetí by mohli vyčistiť nezamestnaný zúčastňujúci sa na AČ.
Štugel: tam je aj smetisko pri moste, kde na jar boli spálené smeti a zasa sú tam. To tam nosia
ľudia, ktorí tam bývajú.
Mgr. Kassaiová: áno na zasadnutí vo februári sme riešili tento problém, vtedy to tam čistili a
behom dvoch týždňov tam boli smeti. Vie sa kto to tam nosí, ale nikto to na papieri nedá,
nikto to nepovie nahlas.
Môže sa pokutovať, máme komisiu, môžu sa predvolať, ale nič s tým nedosiahneme. Smutné
je to, že ani brigádnici nechcú odpratávať smeti po iných obyvateľoch, preto je ich práca
koordinovaná tak, že tieto smeti odpratávajú tí ktorí tam bývajú. Čistila aj Dáša aj Margaréta,
jej druh, ale na druhý deň tam boli smeti.
Štugel: problém je v tom že tieto domy nemajú vlastníkov. Tam kde Milan alebo Patrik býva,
je plno smetí, deti behajú nahé v smetiach.
Szabó G.: ale je tam vlastník - Šubovci.
Mgr. Kassaiová: može sa to riešiť, že sa vyzvú tieto osoby, zvolá sa komisia,
Homa: jama kde sú smeti, tam je kto vlastníkom?
Mgr. Kassaiová: vlastníkom je obec.
Bolemantová: je tam plno smetí, nahádzali tam všetko aj televízor.
Mgr. Kassaiová: to je tak isto ako na okraji lesa, tam je tiež všetko od perín až po umelé fľaše.
Všetko ide na obec a tá to musí riešiť. Informovala som sa u starostov iných obcí, ktoré firmy
sa zaoberajú s vypracovávaním žiadostí na výzvy. S týmto sa zaoberá ministerstvo životného
prostredia, s kým sme mali zmluvu, kto nám robil verejné obstarávanie, externý manažment,
tak oni robia žiadosti, ktoré vydá Ministerstvo poľnohospodárstva. Budeme musieť niekoho
osloviť a potom bude výberové konanie, ktoré nie mi robíme, lebo na to treba mať
oprávnenie, tak zas to bude stáť peniaze. Ale toto je zo zákona, že verejné obstarávanie môže
robiť na to oprávnená osoba. Mám to pred sebou, preštudovala som. Vlani v októbri novembri si pýtalo Ministerstvo životného prostredia údaje o počtoch skládok, táto jedna bola
nahlásená, skúsim ešte dodatočne, či by sa nedalo nahlásiť a aj to priložiť k žiadosti.

Čerbová: áno, ale v tej dobe mohla byť tá jedna skládka, lebo smeti sa i vytvárajú. Smetisko
je aj pred časťou Šándor za mostom. Vlani, keď to mal na starosti A. Szabó v rámci AČ
bolo to pekne vyčistené, aj od konárov, ktoré zasahovali do cesty.
Mgr. Kassaiová: to je možné, ale teraz p. A. Szabó upratoval v dome oproti štátnym
pivniciam, ale tak, že všetky smeti, konáre nahádzal na cestu vedľa cintorína, ktorá ide
smerom hore ku kaštieľu.
Szabó: ale nebol tam sám, bolo ich tam viac, tak nie je isté, že akurát on to nahádzal, on
upratoval pred garážou a vnútri ich bolo viac.
Mgr. Kassaiová: na rozkaz to robili, upratujú tento dom a štátnu pivnicu. Szabó už tu bol a
hľadal dom v Šalove.
Keď ešte nebola táto výzva, tak nám tak hovorili, že je možné pýtať kontajner, prinesú,
nahádžeme smeti a zoberú ich zadarmo, to bolo vo februári. Teraz vyšla výzva, a je to už
celkom na inom základe, skúsim ešte životné prostredie či by sa dali ešte doplniť divoké
skládky, ktoré máme v súčasnosti, aby boli z našej strany nahlásené všetky, ktoré sú v
katastri obce.
Chcela som sa s týmto zaoberať na zasadnutí, keď už budem o tom vedieť viac, t.j. koncom
mája, začiatkom júna, keď sa budeme musieť zísť kvôli úprave rozpočtu. Máme
zamestnancov ktorí podali výpoveď, napr. učiteľka v ZŠ.
V septembri 2012 bola prijatá na 100% úväzok a nemá žiadnu kvalifikáciu, je majsterka
odbornej výchovy. S týmto učiť na 1.-4. ročník sa nedá vôbec, keby mala Mgr. ani tak by
nemohla učiť, nespĺňala by podmienky. Mala ešte iné skúšky, ktoré mala povolené, ale aj tie
neoprávnene. Po polročnej materskej dovolenke sa chcela vrátiť učiť. Situácia je taká, že nie
je voľné miesto, máme 13 detí v ZŠ. Školská rada nenavrhla OcZ zrušiť jedno pracovné
miesto. Nemôžeme ju poslať preč, lebo je chránená po dobu troch rokov, nakoľko je na
materskej dovolenke. Ak nastúpi a dáme jej výpoveď, môže nás dať na súd, lebo bude chrániť
vlastné záujmy. Platí školský zákon a taktiež zákonník práce. Bola som u právnika, ktorý
nevedel k takémuto prípadu čo povedať. Zavolala som na Krajský školský úrad, kde mi
odporučili, aby sme ihneď zrušili pracovný pomer, ten deň keď nastúpi. Týmto sa začali
problémy, lebo ona chce robiť. Podľa nej máme poslať preč druhú učiteľku, dá nás na súd,
atď., nebudem to dopodrobna rozvádzať. Kontrolórka z Krajského školského úradu nám
povedala, že ak nás dá na súd, dvojročný plat, ktorý dostala obec na jej plat, a jej ho
neoprávnene vyplatila, bude treba vrátiť štátu. To znamená že mala cca 600 € -700 €
mesačne, a odvody, spolu t.j. cca 20000 €. Ak ju zoberiem naspäť robiť, zodpovednosť je na
mne, ak ju nezoberiem dá nás na súd. Začalo sa dohadovanie, aj sa mi vyhrážala. Každopádne
pred 2 týždňami som povedala dosť, a rozhodla som sa, ako zamestnávateľ.
Zákon nepredpisuje a ani nezakazuje dať odstupné, ale ako na materskej dovolenke je
chránená a nemôžeme jej dať výpoveď, len v tom prípade, ak ona podá výpoveď. Tak sme sa
dohodli, že dá výpoveď a mesačný plat dostane v odstupnom, zákon neporuším, ale 20000 €
ušetrím pre obec. Dúfam, že sa to dobré skončí. O učiteľoch rozhoduje riaditeľ školy, ten mal
vedieť, že nemá kvalifikáciu a nemôže ju prijať. Riaditeľ priniesol podklady, bývalá starostka
podpísala zmluvu. Neobviňujem bývalú starostku v tomto, lebo podmienky a kvalifikáciu na
prijatie do pracovného pomeru pre učiteľov ZŠ musí vedieť riaditeľ školy. Ja som mala to
šťastie, že keď vyšiel nový Školský zákon, robila som z neho skúšky, čiže keď som sa pozrela
na jej ukončené vzdelanie, hneď som vedela, že nemá kvalifikáciu.. Nedávam vinu bývalej
starostke, ale zodpovednosť je jej. Ak by nás dala na súd, vyhrá, a mi budeme musieť platiť,
ale nie v splátkach mesačne, ale sumu ktorú nám určí súd, alebo Krajský školský úrad, a to
nebude 200-300 €. Vec druhá je že, môžeme proti tomu začať konanie, kde súd určí kto
nesie vinu, starostka obce, riaditeľ školy, alebo zamestnanec, ktorý vedel že nemá
kvalifikáciu, a toto môže trvať dlhé roky.
Toto bola informácia, aj kvôli tomuto treba upraviť rozpočet.
Ďalšia je vedúca kuchyne, ktorá dnešným dňom odišla robiť opatrovateľku. Teraz je taká
situácia, že musíme hľadať niekoho, kto má na túto prácu odborné skúšky, odbornú

spôsobilosť, alebo niekoho dať preškoliť, ale neviem dokedy tu bude ZŠ a MŠ, či sa nám to
oplatí. Nie je to až tak veľa roboty, lebo veľa za vedúcu kuchyne robila kuchárka, ona len
pripravila normy, jedálny lístok. Koho som sa pýtala na okolí, každý to odmietol, každý má
vlastného zamestnanca. Pýtala som sa v Malých Ludinciach, ale tam je málo detí, tam to robí
pani z Pohronského Ruskova, ale u nás je 35 stravníkov tak skúsime aspoň do konca júna kým
sa varí, a potom bude treba niekoho nájsť, niekoho, kto to bude ochotný robiť na 20% úväzok,
ale na to bude musieť isť na kurz.
Vrátim sa k rozpočtu, kvôli komisiám a ich plánom.
Szabó: chcela by som poprosiť predsedov komisií, aby sme si spolu sadli a pripravili spoločne
plán na celý rok. Komisia športu už urobila, máme to rozdelené na štvrť roky. Prvý už prešiel,
máme plány, t.j., v máji zorganizovať deň detí, potom futbalový turnaj, a na takéto akcie
neboli vyčlenené žiadne peniaze, lebo sa nič za predchádzajúce štyri roky neorganizovalo.
Molnárová: na to si nemusíme spoločne sadnúť, každý predseda komisie sa rozhodne, kedy si
so svojou komisiou zasadne.
Ako môžeš povedať, že sa nič neorganizovalo, boli aj dni detí aj iné bolo organizované.
Szabó: áno bol deň detí, ale zobrali deti do Pastoviec.
Molnárová: ale to malo svoj dôvod, a ani nie malý.
Szabó: tento rok chceme zorganizovať deň detí na futbalovom ihrisku 31.mája, nakoľko 1.jún
pripadne na pondelok.
Mgr. Kassaiová: ale 30.mája je cyklotúra.
Szabó: áno, aj tú máme v pláne, ďalej chceme pozvať do ZŠ a MŠ Červený kríž na
prednášku pre deti.
Mgr. Kassaiová: napr. aj kultúrna komisia môže predniesť svoje plány, napr. obecné
slávnosti.
Bolemantová: ja som zvedavá na to, že ty ako starostka, čo chceš konkrétne, lebo ja takto
neviem, lebo aj taký deň pre dôchodcov, veď už mi sme starí, a s kým, ja tam nechcem
cigánske deti.
Mgr. Kassaiová: ale musíš prijať cigánske deti, lebo tie sú v obci, keď si kandidovala ako
poslanec, aj cigáni ťa volili. Musíš byť taká istá poslankyňa voči cigáňom ako aj k bielym.
Bolemantová: ja ich prijmem, ale prejde vedľa mňa a nepozdraví sa, nanajvýš potrasie
bránou keď chce vojsť dnu. Ja neviem čo chceš ty, s deťmi sa dá len v spolupráci so školou,
deň detí alebo deň matiek bol aj doteraz.
Mgr. Kassaiová: a aj bude, ale tam je napríklad kultúra tam patria aj obecné slávnosti.
Komisie sú predsa na to aby fungovali. Nezaujíma ma, že ako tu fungovali komisie, videla
som, že boli podané žiadosti na dotácie na určité veci, ale obec ich nedostala. Viem, že boli
nejaké akcie robené, len neviem kto ich robil, starostka alebo komisie.
Homa: na predchádzajúcom zasadnutí ste povedali, že aspoň raz za polroka treba zvolať
komisiu.
Mgr. Kassaiová: áno, ale teraz je pri športe problém, neboli vyčlenené peniaze v decembri,
keď sa schvaľoval rozpočet, na to, aby vedeli kúpiť aspoň minerálku, musia byť na to
vyčlenené peniaze, ktoré budú len na šport. Nemusí to byť veľká položka, a preto sme pýtali
plán práce komisií. Oni už mali aj dve akcie, vyriešilo sa to, ale napr. na futbalový turnaj bude
treba viac investovať.
Obecné slávnosti budú na jeseň, pri predchádzajúcich sme mali veľa sponzorov, z nich bola
financovaná väčšia časť. Boli oslovení majitelia viníc, firmy, ľudia, obyvatelia, ale aj tam
bolo treba vystupujúcim občerstvenie.
Naposledy preto nebol obecný deň, lebo som mala veľa osobných problémov, a nezvládala
by som ešte organizovať aj obecné slávnosti..
Predtým sme s p. Čerbovou vybavovali, každý mal rozdelené úlohy, ale ten základ to bolo na
mne. Povedala som na zasadnutí, že ja to nezvládam v takom rozsahu, jedine ak sa rozdelia
úlohy každému rovnako. Nikto sa neprihlásil, že akú úlohu si zoberie, a poslanci sa rozhodli,
že nebudú obecné slávnosti. Tu predsa nemôže jedna osoba robiť všetko, i keď v Šalove

všetko musí rozhodnúť obecný úrad, starostka a brigádnici. V iných obciach to nefunguje
takto, tam robia komisie, robia ľudia, nečakajú, že im pred domom pokosia brigádnici, ale
urobia si to sami.
Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva, a OcZ je tu pre ľudí. Komisie a OcZ
musia spolupracovať, nie len to čo chce starostka, ale čo chceme spolu.
Bolemantová: dobre, môžem zvolať členov kultúrnej komisie a potom poviem ako sme sa
dohodli. Keď boli druhé obecné slávnosti povedala som, že nikdy viac nebudem piecť pre
cigáňov.
Molnárová: áno je to aj moja mienka.
Mgr. Kassaiová: prvé obecné slávnosti boli pekné, lebo neboli cigáni vylúčení z dvora
kaštieľa, zo sprievodu, nebolo to, že vo dvore kaštieľa bola len elita, a nebolo to, že polícia
musela strážiť, neboli žiadne problémy. Pri druhých obecných slávnostiach, rozhodol kto
rozhodol, boli potrební policajti, uzavretý dvor, kde bolo prestreté pre hostí, nepadlo to dobre
ani bielym, že nemohli ísť dnu do dvora kaštieľa, a ani cigáňom. Potom určité osoby povedali
ešte aj účinkujúcim, aby sa postavili do radu, a potom prišli problémy. Keď už biely
podpichuje, tak cigáň určite bude na to reagovať.
Szabó: nie len cigáň, ale aj biely bude na to reagovať.
Mgr. Kassaiová: vôbec som sa nehanbila, keď som na prvých obecných slávnostiach s
Milkou a Gézom išla v sprievode a tancovala som s nimi, lebo sú to naši obyvatelia. Musíme
prijať to, že bielych je málo.
Štugel: je to nepísané pravidlo, že kým dávaš, si dobrý, ale keď niečo žiadaš, tak si už zlý.
Zober si brigádu, kým bola predchádzajúca starostka nemuseli chodiť na brigádu, teraz musia
a niečo sa od nich žiada. Mne hovoria, že sú takí, ktorí chodia na 32 hod. brigádu, majú
zapísané dni a neboli robiť. Prekvapilo ma, že im je vedúci Žemberi J., ktorý nechodil na
brigádu ani vtedy keď mal. Viem že nám do toho nič nie je.
Mgr. Kasaiová: áno, ale už nechodia poobede, ale doobeda. Koordinátorka má viac obcí a
nestíhala, rozdelila prácu, musela odísť, a oni už potom nerobili. Išli sme do Levíc, ležali opití
v zákrute, nerobili a potom ukazujú jeden na druhého.
Česť výnimkám, ale sú aj ľudia, elita, ktorí mali v minulosti dovolené, že nerobili, nechcú
ani teraz robiť, len navádzajú ostatných brigádnikov aby nerobili, ničia náradie. Stalo sa, že
za deň jedna osoba zničila aj tri náradia. Krovinorezy, kosačky naschvál pokazia, aby
nemuseli robiť. Včera zobrali do Malých Ludiniec do družstva pozvárať, aj tam povedali, že
je to zlomené na takom mieste, na ktorom sa to náhodou nevie zlomiť. Potom sú tu ľudia,
ktorí nebudú robiť bez alkoholu.
Štugel: ale keď sa niečo stane, tak bude zodpovedná obec.
Mgr. Kassaiová: na predchádzajúcom zasadnutí som spomínala, že do decembra minulého
roku sme mali mať zodpovednú osobu - zdravotný dohľad. Od 1. marca 2015 už máme
zmluvu, je tam zahrnutá požiarna ochrana, bezpečnosť pri práci, zdravotný dohľad, za sumu
na štvrťrok 30 €. Stačí jeden telefón a príde, dá nafúkať, môžem dať aj ja a môžem zavolať
políciu. Veľa ľudí by vypadlo z brigády, možno aj 90 %.
Teraz je celkom kľudná situácia, boli síce problémy, ale keď boli urobené rozhodnutia,
a mysleli si, že budú vyhodení z brigády, tak sa dali rýchlo vypísať. Lacková Kamila, Lasab
Atila opitý, Július Bartoš navádza ostatných aby nerobili, Miklóš Marian, ten za deň zlomil
3 motyky za necelé 4 hodiny. Jeden, dvaja to sa ešte dá zvládnuť. Títo ľudia nemôžu rátať s
novou zmluvou, lebo im ju nepodpíšem.
Štugel: už som hovoril aj J. Miklóšovi (koordinátorovi), že keď vypília ker, aby ho pílili nad
zemou, nechajú tam kus od zeme, vyrastie tam viac výhonkov, a tam sa potom nedá ani kosiť.
Bolemantová: to môže urobiť starostka, že niekoho nezoberie na brigádu?
Mgr. Kassaiová: nie som povinná ja zobrať na brigádu nikoho, nemusím podpísať zmluvu,
nemusí byť vôbec brigáda a teraz to už budem praktizovať, že kto nerobí nepodpíšem zmluvu.
Títo ľudia od júna nebudú mať zmluvu.

Štugel: oni to ale nevedia, myslia si, že ich musíš zobrať, treba si pozrieť kto robí, a možno z
tridsiatich robia 15 a urobia viac.
Szabó: môžu ísť potom na brigádu v rozsahu 32 hod.
Mgr. Kassaiová: tam už musia ísť, lebo nedostanú potom žiadne peniaze. Musia sa k tomuto
postaviť tak, aby nepodpichovali, nebudem tu menovať ľudí, ale nie sú to biely, ktorých určite
do poslednej minúty budem zamestnávať, lebo keď sa im povie aby niečo urobili, tak to aj
spravia, ale aj tam je, že musia piť.
Pripomeniem, že sa dostala naspäť do školy kamera (nahrávač), síce s veľkými ťažkosťami,
nedalo sa na nej nič zachrániť, tak je to nový prístroj, ale už je na mieste, a odvtedy netreba
každý týždeň píliť drevo, a ani nemizne zo školy.
Bolemantová: kto tam potom chodil?
Mgr. Kassaiová: vieme, že kto tam chodil, ale dôkaz nemám, keď som to dotyčnej osobe
povedala priamo tak radšej dal výpoveď.
Szabó: ale vráťme sa ešte k tabletu.
Mgr. Kassaiová: vlani boli s Orangeom urobené zmluvy tak, že bolo uvedené moje meno ako
štatutára, nie Kapšovej, číslo občianskeho preukazu bolo jej začiatočné dve čísla, rodné číslo
nie je ani jej ani moje. Takto to poplietli, vysvetlili to tým, že to systém zle natiahol, ale ešte
stále to nemajú dobre, lebo teraz je nahlásený štatutár a faktúry chodia na Kapšovej meno, aj
za tie zmluvy, ktoré sú už prerobené. Je nahlásené na polícii, riaditeľ sľúbil, že pošle
vyšetrovateľa, sú to už dva mesiace, ale zatiaľ ešte nebol. Tablet si zobrala bývalá starostka,
nikto o ničom nevie, je jedna zmluva, ktorá je na moje meno, a podpísala ona. Je vymenená
karta, ak odstúpime od zmluvy tak zaplatíme pokutu, okolo 150 eur, tak radšej počkáme dva
mesiace a zrušíme zmluvu. Nie som ochotná chodiť po súdoch, ak si najmeme právnika, tak
to obec vyjde draho.
Veľké výdavky budú kvôli topoľom, ale to je trestný čin, od 1.1.2015 je v účinnosti
protikorupčný zákon, t.j., ak niekto vie o niečom protiprávnom a nenahlási to, stáva sa
spolupáchateľom. Dala som vypracovať odhad na množstvo vyťaženého dreva – topoľov,
a jeho hodnotu, a činí to 25 000 eur. Teraz pripravujem všetku dokumentáciu, beriem ju k
právnikovi. Nezoberiem na seba zodpovednosť, nie sú doklady koľko bolo odvezeného dreva,
nebola faktúra. Peniaze sú určitá časť na účte, postup nie je podľa zákona dodržaný, najprv
je zmluva, potom je povolenie na výrub, neboli dodržané podmienky výberového konania.
Homa: a to nebolo potrebné aby to odsúhlasili poslanci, to sa rozhodla starostka sama?
Molnárová: poslanci odsúhlasili výrub stromov, ale firma ktorá to robila nedodržala zmluvné
podmienky, vyrúbali aj drevo ktoré nemali.
Mgr. Kassaiová: áno a starostka, sa nedržala tých podmienok, ktoré odsúhlasili poslanci. Do
konca marca 2016 treba na ich miesto vysadiť stromčeky, je to tam v hroznom stave, sú tam
konáre, úlomky. Firma Kovács Agro spol. s.r.o. nás upozornila, aby sme to odpratali, aby
sme oslovili túto firmu, nakoľko jemu spôsobili škodu, nevedel orať, odvodňovací kanál je
zanesený, cesta je poškodená. Oni museli sťahovať drevo z pozemkov, aby tam vedeli robiť.
Bola som sa tam pozrieť môže nám vyčísliť škody.
Štugel: ani tam neorali, takých 10 metrov na pozemok bolo drevo a on 100 ha nepooral, teraz
robili na pozemkoch, a cestu si on poškodil ešte pred štyrmi rokmi, keď tam ťahali ťažkú
techniku, a ani odvodňovací kanál nebol funkčný, nebolo tam potrubie. Na tých pozemkoch
sú cesty, tie patria obci?
Mgr. Kassaiová: áno má ich v prenájme Kovács Agro spol.s.r.o., poslanci im schválili
pozemky aj cesty.
Štugel: a platí za tie cesty, lebo tam by malo byť podľa mapy aj dva ha ciest, za to určite
neplatí.
Molnárová: platí, bol k tomuto dodatok.
Homa: vrátim sa k plánom komisií, ľahko je v komisii športu a v kultúre niečo plánovať, ale
čo komisia verejného poriadku a životného prostredia?
Mgr. Kassaiová: tam sa nedá určite, ale sadnúť si spoločne, že kto má aký návrh.

PHSR sa robil podľa dotazníkov, nie je to tak, že čo chce starostka. V komisiách sú ľudia,
ktorí sú aktívni, majú dobré nápady. Poslanci rozhodnú, že či budú obecné slávnosti, a koľko
si môžeme na ne dovoliť, aj tak budeme musieť hľadať sponzorov.
Molnárová: najprv musia komisie predložiť, koľko budú žiadať financií, aby sa to mohlo dať
do rozpočtu. Je schválený rozpočet, ak niektorá komisia bude potrebovať peniaze, musíme tie
peniaze odniekaľ vziať, presunúť. Zmeny rozpočtu musia schváliť poslanci. Môže sa stať, že
napr. komisia kultúrna si dá žiadosť napr. na 100 eur, nie je isté, že poslanci to schvália. Ak
budú peniaze, tak to nie je problém.
Homa: treba vysadiť stromčeky miesto topoľov, odkiaľ budú, od štátu ?
Štugel: to malo byť v zmluve, že to vysadí tá firma.
Mgr. Kassaiová: áno malo byť, ale nie je.
Molnárová: ale bolo povedané, že to oni vysadia.
Mgr. Kassaiová: áno bolo povedané, ale v zmluve to nie je, ostalo nám to na krku, ešte za
mojich čias sľubovali, že tam vysadia také topole, ktoré nie sú alergénne. Tu už hneď verejné
obstarávanie bolo sfalšované, a podľa protikorupčného zákona, keď vie zamestnanec o
nejakom trestnom čine a nenahlási to, stáva sa spolupáchateľom.
Homa: ako chcete dať do poriadku topole?
Mgr. Kassaiová: je vyzvaná zodpovedná osoba, ale ešte sa nevrátila doručenka o prevzatí
listu, tak sa asi vráti celý list, neprevezme to a idem za právnikom beriem celú spisovú
agendu.
Homa: chápem, ale teraz budeme čakať, nedotkneme sa toho, neodpraceme to?
Mgr. Kassaiová: Lesy SR, š.p. nám navrhli, že nám pomôžu, kým nebudú stratový, aj zobrali
2-3 autá štiepky, ale neoplatí sa im to, budeme to musieť odpratať s brigádnikmi, Lesy SR,
š.p. poskytnú prípadne pilčíka.
Štugel: mám návrh, a to spísať zoznam ľudí, ktorí by mali záujem o drevo, vymerať im časť,
kde vyzbierajú drevo a ostatné upracú, spália. Aby nebol problém, že v niektorej vymeranej
časti je menej dreva, budú si ťahať čísla. Nebude nás to stáť peniaze.
Mgr. Kassaiová: dobre, tak kto si zoberie na starosť, že to vymeria a dozrie na to?
U nás je teraz problém s bežnou údržbou - s údržbárom, ktorý je na PN, nemôžeme prijať na jeho
miesto nového údržbára. Minule som ja opravovala záchod, potom prišiel aj údržbár, a zas je
pokazený, na úrade sú teraz takéto problémy, z úradu nie je koho poveriť takou úlohou.

Druhá vec je, že ak chceme niečo kúpiť, musíme to cez elektronické trhovisko, sú veci ktoré
by sa dali vyriešiť jednoduchšie, ale nedá sa.
Včera som priniesla z Nitry dva krovinorezy, ktoré som ešte v januári objednala, lebo boli v
akcii, dva ks boli lacnejšie ako jeden. Elektronické trhovisko je od 1.3.2015 v ostrej verzii,
ale som krytá, lebo som ešte objednala v januári. Keď som pred troma týždňami tam volala,
bolo mi povedané, že môžem pre ne prísť, máme ich odložené. Týždeň na to sme boli na
školení v Nitre, bolo treba kúpiť náhradné súčiastky, tak sme ich požiadali, či by nemohli
prevziať našu objednávku z Nových Zámkov, a pri ďalšej ceste do Nitry by sme si zobrali
krovinorezy. Súhlasili, že to vybavia, ale keď som volala o dva týždne, bolo mi povedané, že
nemáme nič objednané, zmizla naša objednávka. Hodinu som vyvolávala, pýtali sa z akého
telefónneho čísla som volala, aby to skontrolovali, ale moje telefónne číslo nenašli. Na druhý
deň mi volali z Mounfildu, že môžeme ísť pre krovinorezy, že tam máme objednávky
z januára, a že či platia tieto objednávky. Medzitým, keď nám povedali, že nemáme
objednávku, objednali sme znovu krovinorezy, lebo sú ešte stále v akcii, síce nie za 400 €, ale
za 550 €, ale stále to nie je 800 € - túto objednávku sme zrušili.
Staré kosačky naschvál pokazia, kde sa dáva mazivo do hlavy, tak tam boli napchaté
konáre, pri ďalšej kosačke zlomili – prerezali úchytky.
- koordinátor nedal podpísať dohodu, kým dotyčná osoba nevráti kosu, takto sa nám vrátila
jedna kosa.
- vieme o tom, že u rod. Lackovej je „veľkosklad“ náradia, to mi povedal člen jeho rodiny,
a na úrade nemáme náradia.

- krovinorezy sú vydané teraz na hmotnú zodpovednosť a tá osoba zodpovedá za to. Nové
dostanú Cs. Miklóš a Š. Leczki, starý stroj ešte neviem. Chcela som G. Lacka, ale bol taký
návrh, že E. Miklóš by mal na starosti cintorín, tak on dostane kosačku.
- nevyplatila som vlani vlastné DZN, kvôli tomu, aby boli nejaké peniaze, keď nastúpim a
vyplatím ich, ale darmo máme peniaze, keď nevieme kúpiť kvôli elektronickému trhovisku.
- koncom mája, alebo začiatkom júna, zasadneme, lebo treba schváliť upravený rozpočet.
Finančná komisia by mohla 14. mája zasadnúť, preto by mali komisie odovzdať plán práce
na rok 2015, aby sa im mohli vyčleniť finančné prostriedky a podľa toho upraviť rozpočet.
Nech si predsedovia komisií zasadnú so svojimi komisiami a dohodnú sa potom predsedovia
komisií prídu na zasadnutie finančnej komisie so svojimi požiadavky.
Mgr. Kassaiová: tu sú vlastne dve komisie, ktoré môžu plánovať činnosť a to komisia kultúry
a komisia športu, ale aj ostatné komisie môžu mať svoj názor, nakoniec aj tak zastupiteľstvo
rozhodne.
Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, starostka ukončila tento bod rokovania.
8. Záver:
Mgr. Kassaiová sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutia OcZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Bolemantová Edita
Homa Juraj

Zapisovateľka:
Juhászová M.
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