Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 16.05.2016
Prítomní:

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

Ďalší prítomní:

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

Zapisovateľka:

Alžbeta Čerbová

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 programu rokovania
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 OZ
vykoná: hlavná kontrolórka obce
5. Návrh Záverečného účtu Obce Šalov za rok 2015 s odborným stanoviskom hlavného
kontrolóra obce
predkladá: starostka obce a hlavný kontrolór obce
6. Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a
Školských zariadení
predkladá: starostka obce
7. Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a pracovníkov materskej školy
a školských zariadení na rok 2016 – príloha č. 2 k VZN č. 6/2015
predkladá: starostka obce
8. Zmena prevádzky materskej školy na poldennú výchovu a vzdelávanie

predkladá: starostka obce
9. Žiadosť Ligy levických maďarských žien - Lévai Magyar Asszonyok Ligája
o finančnú podporu na úpravu masového hrobu hrdinov
predkladá: starostka obce
10. Informácia o športových aktivitách v obci
predkladá: predseda komisie sociálno – zdravotnej a športu
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov.
13. Diskusia.
14. Záver.
Poslanci OZ nemali k programu rokovania žiadne návrhy na doplnenie, starostka obce
požiadala o programe prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 85/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 10. zasadnutia OZ
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
-

Program rokovania OZ tvorí prílohu zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov: Eva Molnárová, Juraj
Homa a Edita Bolemantová.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Juraj Homa a Zsolt Štugel.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ bola určená: Alžbeta Čerbová.
Starostka obce požiadala o návrhu prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto
bodu programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Eva Molnárová, Juraj Homa a Edita Bolemantová.

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 OZ.
Správu z kontroly plnenia uznesení OZ predložila hlavná kontrolórka obce. Uviedla, že na
9. zasadnutí OZ konaného dňa 17.3.2016 boli prítomní všetci poslanci OZ. Na zasadnutí
neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia, len uznesenia schvaľovacie. Obecný úrad
v priebehu od posledného zasadnutie OZ plnil bežné úlohy vyplývajúce zo samosprávnej
pôsobnosti obce.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 87/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení OZ z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016
b) schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení OZ
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
-

Správa z kontroly uznesení tvorí prílohu tejto zápisnice.
5. Návrh Záverečného účtu Obce Šalov za rok 2015 s odborným stanoviskom hlavného
kontrolóra obce
Záverečný účet obce za rok 2015 predložila starostka obce a požiadala hlavnú kontrolórku
obce, aby k záverečnému účtu predložila svoje odborné stanovisko. Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce bolo vypracované v zmysle §18 f/ ods. 1. písm. c/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p a na základe zostaveného návrhu záverečného
účtu obce za rok 2015. Návrh záverečného účtu bol zverejnený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 2.5.2016.
Zhrnutie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu je, že
bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa citovaného ustanovenia

zákona. Na záver odborného stanoviska hlavná kontrolórka v zmysle §16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015 a schváliť s výrokom „bez
výhrad“. Starostka obce po predložení odborného stanoviska požiadala poslancov
o vyjadrenie sa, prípadne otázky k predloženému návrhu záverečnému účtu. Nakoľko
poslanci OZ nemali k predloženému návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky na
prerokovanie, starostka obce požiadala o predloženie návrhu uznesenia a zároveň hlasovania
k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 88/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) prerokovalo
návrh záverečného účtu obce Šalov za rok 2015
b) berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2015
c) schvaľuje
záverečný účet obce Šalov za rok 2015 s výrokom „bez výhrad“
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
-

Záverečný účet za rok 2015 s prílohami a s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra
obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení
Mgr. Kassaiová predložila na prerokovanie návrh VZN o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení pôsobnosti obce Šalov, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a bol doručený poslancom OZ na
pripomienkovanie.
Mgr. Kassaiová prečítala dôvodovú správu k uvedenému VZN a uviedla, že na OcÚ neboli
doručené žiadne pripomienky. Starostka k tomuto bodu otvorila diskusiu a dala možnosť
prítomným vyjadriť sa k uvedenému VZN. K predloženému návrhu VZN mala pripomienku
hlavná kontrolórka, a to k zneniu § 4 Výška a podmienky úhrady príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni, ods. 4. Navrhla aby text „Zamestnanci obecného úradu
na nákup potravín neprispievajú, nakoľko podľa zákona zamestnávateľ hradí zamestnancom
55 % z ceny stravného, a tá suma pokryje celú sumu nákladov na kúpu potravín (1,05 €)“,
bol zo VZN vynechané.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.

Návrh na uznesenie č. 89/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní
návrhu VZN o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
schvaľuje
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení s tým, že text § 4 ods. 4 „Zamestnanci obecného úradu na nákup potravín
neprispievajú, nakoľko podľa zákona zamestnávateľ hradí zamestnancom 55 % z ceny
stravného, a tá suma pokryje celú sumu nákladov na kúpu potravín (1,05 €)“, bude zo VZN
vynechané. Účinnosť VZN od 01.06.2016.
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
-

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení a dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
7. Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy
a školských zariadení na rok 2016 – príloha č. 2 k VZN č. 6/2015
Mgr. Kassaiová predložila na prerokovanie návrh rozpisu finančných prostriedkov na
prevádzkové náklady a mzdy materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce,
webovom sídle obce a bol doručený poslancom OZ na pripomienkovanie. Mgr. Kassaiová
požiadala Čerbovú, aby prečítala dôvodovú správu. Poslanci k predloženému návrhu nemali
žiadne pripomienky.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovať a k tomuto bodu
programu. Návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 90/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení na rok 2016 – príloha č. 2 k VZN č. 6/2015
schvaľuje
výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení
na rok 2016 – príloha č. 2 k VZN č. 6/2015
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Dôvodová správa a príloha č. 2 k VZN č. 6/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.

Celkom
5
-

8. Zmena prevádzky materskej školy na poldennú výchovu a vzdelávanie
V tomto bode programu Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že na základe zistenia
štátnej školskej inšpekcie vykonanej v období od 27.11.2015 do 30.11.2015 je potrebné
upraviť prevádzku materskej školy z celodennej výchovnej starostlivosti na poldennú
výchovnú starostlivosť z dôvodu, že v materskej škole máme zamestnanú jednu
pedagogickú pracovníčku, ktorá je súčasne aj riaditeľkou materskej školy. S metodičkou OÚ
odbor školstva v Nitre sa dohodla, že najlepším riešením bude vykonať túto zmenu. Zmena
prevádzky materskej školy musí byť schválené obecným zastupiteľstvom, následne po tom
je potrebné urobiť zmenu v zriaďovacej listine. Deťom materskej školy aj s poldennou
prevádzkou bude zabezpečené celodenné stravovanie.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 91/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu zmeny prevádzky materskej školy na
poldennú výchovu a vzdelávanie
schvaľuje
zmenu prevádzky materskej školy na poldennú výchovu a vzdelávanie s účinnosťou od
1.6.2016
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
-

Návrh starostky obce o zmene prevádzky materskej školy tvorí prílohu tejto zápisnice.
9. Žiadosť Ligy levických maďarských žien - Lévai Magyar Asszonyok Ligája
o finančnú podporu na úpravu masového hrobu hrdinov
Mgr. Kassaivá informovala poslancov o žiadosti, ktorú starostke a obecnému zastupiteľstvu
zaslala predsedkyňa Ligy maďarských žien Levice. Vo svojej žiadosti uviedla, že ich
činnosť spočíva v tom, aby bol udržiavaný pomník a masový hrob hrdinov, ktoré sa
nachádza v Levickom cintoríne.
Poslankyňa Molnárová k uvedenej žiadosti navrhla poskytnúť finančný príspevok vo výške
0,10 € na obyvateľa obce. Poslanci s návrhom súhlasili.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 92/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní žiadosti Ligy levických maďarských žien –
Lévai Magyar Asszonyok Ligája o finančnú podporu na úpravu masového hrobu hrdinov
schvaľuje
poskytnúť finančnú podporu na úpravu masového hrobu hrdinov vo výške 0,10 eur za
obyvateľa 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
-

Kópia žiadosti tvorí prílohu zápisnice.
10. Informácia o športových aktivitách v obci
Mgr. Kassaiová požiadala predsedu komisie sociálno-zdravotnej a športu Gabrielu Szabó
aby informovala poslancov s plánom športových akcií – aktivít pripravovaných na rok 2016.
Predložený plán obsahuje aj rekapituláciu plánovaných výdavkov – príspevku z rozpočtu
obce.
Rekapitulácia plánovaných výdavkov bola predložená nasledovne:
1. akcia – 50,00 – 80,00 € /na občerstvenie
2. akcia – bez výdavkov /zo sponzorstva/
3. akcia – 80,00 – 100,00 € /na občerstvenie a ceny/
4. akcia – 30,00 € /na občerstvenie a ceny/
Poslanec Homa navrhol aby sumy boli upravené nasledovne: 1. akcia – 80,00 €, 3. akcia –
100,00 €. Poslanci súhlasili s návrhom poslanca.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
informáciu o športových aktivitách v obci, prednesenú predsedom komisie sociálnozdravotnej a športu Obecného zastupiteľstva v Šalove.
b) schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na jednotlivé akcie z rozpočtu obce nasledovne:
1. akcia – 80,00 € /na občerstvenie
2. akcia – bez výdavkov /zo sponzorstva/
3. akcia – 100,00 € /na občerstvenie a ceny/
4. akcia – 30,00 € /na občerstvenie a ceny/
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
Plán športových akcii – aktivít tvorí prílohu zápisnice

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

11. Rôzne
a/ Ponuka na zhodnotenie stavebno-technického stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
v rámci projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou.
Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že nám bola zaslaná Pamiatkovým úradom SR
Bratislava ponuka na zhodnotenie stavebno-technického stavu nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky v rámci projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou. Pamiatkový úrad po
zvážení výberových kritérií, stavebno-technického stavu, ako aj stavu odbornej
dokumentácie vybrala do zoznamu objektov, na ktorých sa môže realizovať diagnostika
a ukážky základnej údržby pracovníkmi odboru preventívnej ochrany pamiatok. Ponuka sa
týka kultúrnej pamiatky, Ľudový dom s hospodárskou časťou v Šalove, č. ÚZ PF 11239/1.
Vyššie uvedené činnosti sa vykonávajú zdarma, na náklady projektu, ktorý je podporený
z Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu. Obec hradí iba
výdavky na odvoz stavebného odpadu, prípadne materiálu potrebného na vykonanie údržby.
Na úhradu výdavky sa použijú financie z poskytnutej dotácie z VÚC Nitra na ochranu
kultúrnej pamiatky.
Monitoring pamiatky pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je vypracovanie technickej
správy o kultúrnej pamiatky na základe ktorého sa vlastníkovi vydá Certifikát stavu národnej
kultúrnej pamiatky. Druhou časťou sú praktické ukážky drobných opráv a čistiacich prác.
V rámci týchto prác vykonajú opravu strechy okolo komína na zabránenie zatekaniu
dažďovej vody.
Kópia prípisu tvorí prílohu tejto zápisnice.

b/ Informácia divoká skládky odpadu na území bývalého poľnohospodárskeho
družstva /PD/
V tomto bode programu Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že ohľadne divokej
skládky, ktorá vznikla na území bývalého PD bolo podané oznámenie na políciu, na základe
toho konateľ firmy KOVACSAGRO p. Kovács začal konať a odstránil divokú skládku a aj
zabezpečil prístupovú cestu tak, aby sa tam už odpad nemohol dovážať. Starostka ďalej
uviedla, že firma má nájomnú zmluvu zo Slovenským pozemkovým fondov, kde je
vyslovene uvedené, že prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby na pozemku nevznikla
divoká skládka, a ak vznikne musí ju odstrániť na vlastné náklady.
V správe z polície o zistených skutočnostiach okrem iného p. Kovács uviedol, že on chcel
areál oplotiť, ale naši občania ukradli pletivo, čo nie je pravda.

12. Interpelácia poslancov
Nikto z poslancov sa neprihlásil s interpeláciou.

13. Diskusia
V diskusii neboli žiadne príspevky od poslancov.
14. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Ing. Július Tar
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Gabriela Szabó ...............................
Zsolt Štugel
Zapisovateľka:
Alžbeta Čerbová

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

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

