Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 12.12.2016
Prítomní:

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

Ďalší prítomní:

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

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 12. zasadnutí OcZ. Poslanec Zsolt Štugel sa ospravedlnil,
dostaví sa na zasadnutie s oneskorením. Mgr. Kassaiová 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
vykoná: starostka obce
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019
predkladá: účtovníčka obce
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky
2018 - 2019
predkladá: hlavný kontrolór obce
6. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
predkladá: hlavný kontrolór obce
7. Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Šalov
predkladá: starostka obce
8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území obce Šalov
predkladá: starostka obce
9. Návrh na kronikára obce s účinnosťou od 01.01.2017
predkladá: starostka obce
10. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šalov
predkladá: starostka obce

11. Návrh na odstránenie nehnuteľnosti – rodinného domu vo vlastníctve obce
predkladá: prednosta obce
12. Rôzne
a) návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2016
b) správa o vynaložených nákladoch na obecné oslavy 2016
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Záver
Poslanci OcZ nemali k programu rokovania žiadne návrhy na doplnenie, starostka obce
požiadala Ing. Tara, prednostu OcÚ prečítať návrh uznesenia, a následne dala hlasovať
k tomuto bodu programu.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 100/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 12. zasadnutia OcZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Editu Bolemantovú, Evu
Molnárovú a Ing. Júliusa Tara, prednostu OcÚ.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Gabriela Szabó a Juraj Homa.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 101/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Edita Bolemantová, Eva Molnárová a Ing. Július Tar
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 - 2019
V tomto bode rokovania sa dostavil na zasadnutie poslanec Zsolt Štugel.
Mgr. Kassaiová na úvod tohto bodu otvorila diskusiu k návrhu rozpočtu obce na rok 2017,
ktorý bol poslancom doručený v predstihu na pripomienkovanie.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Bolemantová s dotazom, že v návrhu rozpočtu je v časti
bežné výdavky uvedený príspevok na pohreb len vo výške 400,00 € na rok. Starostka obce
uviedla, že v rozpočte je uvedený príspevok len na jeden pohreb.
Nakoľko zo strany poslancov neboli k uvedenému návrhu ďalšie pripomienky, posunula
slovo na predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Mgr. Kovács, hlavnej
kontrolórke.
Mgr. Kovács uviedla, že na základe vypracovaného stanoviska a skutočností v ňom
uvedených, predložený Návrh rozpočtu pre rok 2017 odporúča schváliť bez programovej
štruktúry a priebežne v roku 2017 sledovať plnenie, vývoj hospodárenia, a v prípade potreby
v priebehu rozpočtového roka tento rozpočet upraviť.
Rozpočet na rok 2018 a 2019 doporučuje zobrať na vedomie.
Návrhu rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 a odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 tvoria
prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 102/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu rozpočtu obce na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 – 2019
A. prerokovalo
návrh rozpočtu obce na rok 2017
B. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2017
C. berie na vedomie
výhľadový rozpočet na rok 2018 - 2019
D. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

6. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 predložila Mgr. Kovács, hlavná kontrolórka
obce.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k plánu práce hlavnej kontrolórky obce.
Plán práce hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 103/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
1. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
2. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
3. poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2017
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

7. Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Šalov
Mgr. Kassaiová predložila na prerokovanie návrh VZN – o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a bol doručený poslancom OcZ na
pripomienkovanie.
Uviedla, že oproti vlaňajšiemu VZN nastali nepatrné zmeny, hlavne v textovej časti bolo
potrebné urobiť zmeny.
Zo strany verejnosti neboli doručené pripomienky. Nakoľko neboli pozmeňujúce
pripomienky ani od poslancov, starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala
hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 104/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov
schvaľuje
VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Šalov s účinnosťou od 01.01.2017.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

8. Návrh VZN - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území obce Šalov
Mgr. Kassaiová predložil na prerokovanie návrh VZN – o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom na území obce Šalov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli
obce, webovom sídle obce a bol doručený poslancom OcZ na pripomienkovanie.
Uvedené VZN prešlo textovou úpravou v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko bolo v júli 2015 vydané nové nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Zo strany verejnosti
neboli doručené pripomienky. Nakoľko neboli pozmeňujúce pripomienky ani od poslancov,
starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar. Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 105/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Šalov
schvaľuje
VZN č. 6 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce Šalov s účinnosťou od 01.01.2017.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

9. Návrh na vymenovanie kronikára obce s účinnosťou od 01.01.2017
V tomto bode rokovania sa hlavná kontrolórka Mgr. Kovács ospravedlnila, a odišla zo
zasadnutia OcZ.
Mgr. Kassaiová spomenula, že už sa v minulom roku na zasadnutí obecného zastupiteľstva
rokovalo o obsadení miesta kronikára obce. Bývalý kronikár Mgr. František Dulai odovzdal
kroniku s dokončením roku 2013, a od tej doby nie je vedená kronika obce.
Mgr. Kassaiová uviedla, že na odporúčanie poslancov OcZ oslovila pána Ing. Štefana
Zsigmonda a Mgr. Eriku Ambrusovú, farárku, nakoľko sa obaja zaujímajú o život v obci, a
majú dobré predpoklady na vedenie obecnej kroniky, ale menovaní neprijali pozíciu kronikára
obce. Nakoľko poslanci nemali žiadny návrh, Mgr. Kassaiová navrhla na vymenovanie za
kronikára obce pani Alžbetu Čerbovú, zamestnankyňu obecného úradu, s tým, že kroniku
spracuje od 01.01.2014. Obecného kronikára vymenuje starostka obce, po schválení
obecným zastupiteľstvom.
Poslanci nemali námietky k uvedenému návrhu, a preto starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 106/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu starostky obce na obsadenie uvoľnenej
pozície kronikára obce
odporúča
vymenovať za kronikára obce Alžbetu Čerbovú s účinnosťou od 01.01.2017 s vypracovaním
kroniky 01.01. 2014.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

10. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šalov
Starostka obce informovala poslancov o tom, že sa končí funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky obce, ktoré trvalo 6 rokov, a to od 05.04.2011 do 04.04.2017. Z uvedeného
dôvodu je potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a zákona o obecnom
zriadení, ktoré sa májú konať počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK.
Následne prečítala „Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce“ v ktorom sú uvedené všetky
údaje potrebné k podaniu prihlášky a podrobnosti o spôsobe voľby hl. kontrolóra, ktoré tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Starostka ďalej uviedla, že je potrebné určiť tri osoby, ktoré budú prítomné pri otváraní
obálok, a skontrolujú úplnosť podaných prihlášok, ktoré následne predložia obecnému
zastupiteľstvu. Ing. Julius Tar navrhol troch poslancov OcZ a to: Zsolt Štugel, Eva
Molnárová, Gabriela Szabó.
Eva Molnárová dotazovala, ako sa bude postupovať ak niektorý z týchto poslancov sa
nedostaví včas na otváranie obálok. Mgr. Renáta Kassaiová podotkla, že poslanec Zsolt
Štugel neustále mešká na zasadnutia OcZ, neplní si povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
zástupcu starostky, a preto navrhla nahradiť ho s Editou Bolemantovou, ktorá už má
skúsenosti v tomto smere. Určené osoby na otváranie obálok sú Eva Molnárová, Gabriela
Szabó a Edita Bolemantová. Poslanci súhlasili s touto výmenou a nemali ďalšie pripomienky
k tomuto bodu rokovania.
Starostka obce požiadala prednostu prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 107/2016

Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra obce Šalov
A) vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Šalov na deň 03.02.2017 o 15,00 hod.,
ktorá sa bude konať v budove
Obecného úradu v Šalove na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva.
B) schvaľuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Šalov: verejným hlasovaním,
a zodpovedné osoby na otváranie obálok: Eva Molnárová, Gabriela Szabó a Edita
Bolemantová - poslankyne.
C) určuje
a) pre hlavného kontrolóra:
1. 10% pracovný úväzok
2. Pracovný čas: 2 hod. týždenne
3. Miesto výkonu práce: Obec Šalov – Obecný úrad
4. Funkčné obdobie sa začína dňom nástupu do práce, a to od 05.04.2017 do 04.04.2023
5. Platobné podmienky sú určené v § 18c ods. 1 písm.a) a ods. 2 zákona o obecnom zriadení
6. Náplň kontrolnej činnosti: úlohy vymedzené v ust. § 18f zákona o obecnom zriadení
7. Požadované doklady na účasť vo voľbách na obsadenie funkcie:







prihláška na obsadenie funkcie,
profesijný životopis,
doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní – overená fotokópia,
výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace,
písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade s § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
b) termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Šalov v termíne do 16.01.2017 do 15,00 hod.
D) žiada
1. kandidátov na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Šalov podať písomnú prihlášku
na obsadenie funkčného miesta hlavného kontrolóra Obce Šalov s požadovanou
dokumentáciou v obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
ŠALOV“ a zaslať na adresu: Obecný úrad Šalov, 935 71 Šalov č. 16, alebo doručiť osobne
na Obecný úrad v Šalove do 16.01.2017 do 15,00 hod.
2. prednostu OcÚ
a) zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli OcÚ
v Šalove a na internetovej stránke obce,
b) po uplynutí lehoty podania prihlášok, tieto otvoriť za prítomnosti určených osôb,
skontrolovať ich úplnosť a následne tieto predložiť obecnému zastupiteľstvu za účelom
vykonania voľby s uvedením:
- mena a priezviska kandidátov,
- konštatačnej časti o splnení požiadaviek,
- profesijného životopisu kandidátov.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

11. Návrh na odstránenie nehnuteľnosti – rodinného domu vo vlastníctve obce
Ing. Tar informoval poslancov o stave domovej nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom
vlastníctve obce. Rodinný dom obýval na základe nájomnej zmluvy Attila Balázs s rodinou.
Nájomné uhrádzal nepravidelne, väčšinou až po výzvach, kedy mu bol vyhotovený splátkový
kalendár. Dňa 31.10.2016 sa mu skončila nájomná zmluva, a z toho dôvodu bol vyzvaný
k vráteniu uvedeného domu a uhradenie pohľadávky za tri predchádzajúce mesiace vo výške
45,- eur. Rodina sa dňa 30.11.2016 vysťahovala z rodinného domu bez jeho odovzdania
a uhradenia pohľadávky. Následne Ing. Tar vykonal miestne zisťovanie v rodinnom dome.
Rodinný dom je v dezolátnom stave, o čom bola vyhotovená fotodokumentácia a bol spísaný
záznam. Tieto dokumenty tvoria prílohu tejto zápisnice. Na základe uvedených skutočností
navrhol podať žiadosť na odstránenie rodinného domu nakoľko je dom neobývateľný a je
v schátralom stave.
Mgr. Kassaiová uviedla, že na LV nie je vedená stavba, je len parcela označená ako zastavaná
plocha, pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, čo
znamená, že nie je potrebná žiadosť na odstránenie budovy, ale stačí vykonať terénnu úpravu
nehnuteľnosti. Pozemok sa upraví technikou, a v budúcnosti sa rozhodne, ako sa voľná
plocha využije. Poslanci súhlasili s vykonaním terénnej úpravy.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.

Návrh na uznesenie č. 108/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní predneseného návrhu na terénnu úpravu na
nehnuteľnosti, parc. č. 450 a parc. č. 451
a) berie na vedomie
správu o stave nehnuteľnosti na parc. č. 450 a parc. č. 451,
b) odporúča
vykonať terénnu úpravu na spomínaných parcelách
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

12.Rôzne
a) návrh III. zmeny rozpočtu obce na rok 2016
Účtovníčka obce pani Čerbová informovala poslancov OcZ, že je potrebné vykonať zmenu
rozpočtu za rok 2016. Na úseku školstva – základnej školy z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, sú to výdavky hradené z finančných
prostriedkov obce, ďalšie zmeny rozpočtu sa týkajú presunom medzi jednotlivými
položkami. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania, ale k uvedenému návrhu
poslanci nemali žiadne pripomienky.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
b) správa o vynaložených nákladoch na obecné oslavy 2016
Starostka obce predložila správu o vynaložených nákladoch na obecné oslavy v roku 2016.
V správe spomenula fyzické osoby a aj firmy, ktoré prispeli sponzorskými darmi.
Správa o vynaložených nákladoch a o sponzoroch obecných osláv 2016 tvorí prílohu
zápisnice. K uvedenej správe poslanci nemali žiadne pripomienky.
Správa o vynaložených nákladoch na obecné oslavy 2016 tvorí prílohu zápisnice.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 109/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na III. zmenu rozpočtu na rok 2016 a
správu o vynaložených nákladoch na obecné oslavy 2016
a) prerokovalo
návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2016
b) schvaľuje
III. zmenu rozpočtu na rok 2016
c) berie na vedomie
informáciu o vynaložených nákladoch na obecné oslavy 2016
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
13. Interpelácie
Neboli žiadne príspevky v tomto bode rokovania.

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

14. Diskusia
O slovo sa prihlásila poslankyňa Molnárová s príspevkom:
- pri rodinnom dome č. 154, kde býva obyvateľ obce Elemír Müller, trv. prihl. na adrese č.
181 na ulici behá až 7 psov a ďalší pes ležal na verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve
obce. Podľa vyjadrenia Elemíra Müllera je držiteľom len dvoch psov. Vedľa rodinného domu,
ktorý nie je celý oplotený je pozemok vo vlastníctve obce, a nakoľko tieto psy behajú na
tomto pozemku, sú to obecné psy – sú majetkom obce, preto obec musí s nimi niečo urobiť,
lebo ak sa niečo stane, obec bude zodpovedná. Je možné, že na tomto pozemku zostala
podzemná pivnica, kde sa tieto psy uchýlia na noc.
Mgr. Kassaiová, starostka k uvedenému príspevku navrhla poslancom, aby sa dohodli a dali
návrh na riešenie neustáleho problému s túlavými psami. Poznamenala, že v predchádzajúcom
bode rokovania bol schválený rozpočet na rok 2017, poslanci môžu upraviť a majú možnosť
vyčleniť financie na zabezpečenie odchytu túlavých psov. Už na predošlých zasadnutiach
bola táto téma prerokovaná, a bola spomínaná aj výška úhrady za odchyt za jedného psa.
Molnárová ďalej dotazovala, či sa už boli sťažovať obyvatelia obce na tieto psy, lebo už nie
jedného občana poslala na OcÚ, nakoľko sa kvôli útočiacim psom nedá po tej časti obce
prejsť.
Podotkla, že by bolo potrebné vyzvať majiteľku rodinného domu v ktorom býva Elemír
Müller, nakoľko sa tie psy nachádzajú na jej nehnuteľnosti.
Ďalej sa informovala, či obec má VZN o chove a držaní psov.
Mgr. Kassaiová uviedla, že obec má VZN z roku 2009 o chove a držaní psov na území obce
Šalov, ale ak má občan nahlásených psov v evidencii, tak obec vie riešiť takéto prípady, ale
pokiaľ nemá, tak sa nevie dokázať komu patrí pes, a nedajú sa vyvodiť dôsledky.
Ďalej podotkla, že aj v rodinnom dome na súp. č. 25 sa nachádza veľa psov, a nie sú
nahlásení, tým pádom sa nedá zistiť majiteľ.
Ing. Tar informoval poslancov, že zásah veterinára, alebo odchyt psov je finančne náročný,
a preto navrhol, aby poslanci vyčlenili finančné prostriedky z rozpočtu obce.
Poslanec Štugel prisľúbil, že on sa porozpráva s Elemírom Müllerom, a upozorní ho, aby si
svojich psov ustrážil.
Na návrh prednostu, predtým na návrh starostky, na vyčlenenie finančných prostriedkov na
odchyt túlavých psov, poslanci nereagovali.
Nakoľko neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie a poslanci nevyčlenili finančné
prostriedky z rozpočtu obce na odchyt psov, starostka obce ukončila tento bod rokovania.
15. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
Ing. Tar Július
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Gabriela Szabó
Juraj Homa
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

