Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 20.05.2020

Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Ingrida Baranyaiová
Bc. Renáta Kassaiová
Jolana Kotaszová
Eva Molnárová
Gabriela Szabó
,

Ďalší prítomní:

Zapisovateľka:

Mgr. Adriana Kovács, kontrolórka obce
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce
Sylvia Pásztor, administratívna pracovníčka OcÚ
Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

P ROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Informácia o vykonaných opatreniach v súvislosti so zamedzením rozšírenia choroby
spôsobenej koronavírusom
4. Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OcZ zo dňa 16.12.2019
5 Správa HK z kontrolnej činnosti obce za rok 2019
6. Náplň práce komisie na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu a na prešetrovanie
sťažností proti činností poslanca OcZ, starostky obce a hlavného kontrolóra obce,
7. Návrh zmluvy na vypracovanie programového rozvojového dokumentu PHRSR na roky
2020 – 2024
8. Nakladanie s triedeným komunálnym odpadom
9. Rôzne
a) informácia o priebehu a výsledku výberového konania na jedno pracovné miesto
terénneho pracovníka (TP)
b) výzva na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách
c) informácia o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
a jeho okolia“.
d) Pripravovaná výzva zameraná na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode
e) Ponuka na nové verejné LED osvetlenie
f) Výzva na rekonštrukciu predškolského zariadenia - MŠ
g) Zabezpečenie odchytu túlavých psov, a informácia o vykonanom sčítaní psov v obci
h) Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
dotknutých osôb spracovávaných v Obci Šalov (prevádzkovateľ)
10. Interpelácia poslancov
11. Diskusia
12. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 8. zasadnutí OcZ, a konštatovala, že sú prítomní všetci
5 poslanci, a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Požiadala poslancov, aby sa k programu rokovania vyjadrili. Poslanci OcZ nemali žiadne
pripomienky a ani návrhy na doplnenie, preto starostka obce prečítala návrh uznesenia,
a následne dala hlasovať jeho schválenie.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program rokovania 8. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Poslancom bol predložený návrh starostky obce na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
Eva Molnárová, Jolana Kotaszová a Gabriela Szabó.
Starostka obce požiadala poslancov, aby sa k zloženiu návrhovej komisie vyjadrili. Zo strany
poslancov neboli žiadne pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, preto jej zloženie bolo
dané na odsúhlasenie. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová
Návrh na uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: Eva Molnárová, Jolana Kotaszová a Gabriela Szabó
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ingrida Baranyaiová a Bc. Renáta Kassaiová.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová
3. Informácia o vykonaných opatreniach v súvislosti so zamedzením rozšírenia choroby
spôsobenej koronavírusom
Informatívnu správu o vykonaných opatreniach v súvislosti so zamedzením rozšírenia
choroby spôsobenej koronavírusom COVID-19 predložila starostka obce.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci dostali priestor, na vyjadrenie sa k predloženej správe. Nakoľko poslanci nemali
žiadne otázky ani pripomienky k predložene správe, člen návrhovej komisie predniesol
nasledovný návrh na uznesenie k tomuto bodu programu.
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Návrh na uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení informatívnej správy o vykonaných opatreniach
v súvislosti so zamedzením rozšírenia choroby spôsobenej koronavírusom
berie na vedomie
informatívnu správu starostky obce o vykonaných opatreniach v súvislosti so zamedzením
rozšírenia choroby spôsobenej koronavírusom
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

4. Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OcZ dňa 16.12.2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ vykonala hlavná kontrolórka
obce Mgr. Adriana Kovács. Konštatovala, že na 6. zasadnutí OcZ bolo uložené jedno
ukladacie uznesenie, ktoré bolo splnené.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh
uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová
Návrh na uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ z 6. zasadnutia konaného dňa 16.12.2019
b) schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
c) konštatuje že,
ukladacie uznesenie bolo splnené
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

5. Správa HK z kontrolnej činnosti obce za rok 2019
Správu z kontrolnej činnosti obce za rok 2019 predložila hlavná kontrolórka obce
Mgr. Adriana Kovács, a dala priestor poslancom obecného zastupiteľstva na predloženie
pripomienok alebo otázok.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky ani otázky k predloženej správe, návrh
uznesenia prečítala Eva Molnárová
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Návrh na uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2019
a) prerokovalo
predloženú správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 v súlade
s ustanovením § 18f odsek 1 písmeno e) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
b) schvaľuje
predloženú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2019 v súlade
s ustanovením § 18f odsek 1 písmeno e/ zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

6. Náplň práce komisie na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu a na prešetrovanie
sťažností proti činností poslanca OcZ, starostky obce a hlavného kontrolóra obce
Starostka obce predložila dôvodovú správu s materiálmi k tomuto bodu rokovania, ktoré
tvoria prílohu tejto zápisnice. Navrhla prijať uznesenie, ktorým bude určená náplň práce
komisie na vybavovanie sťažností a zvolí sa predseda komisie.
Členovia Komisie na zabezpečenie ochrany verejného záujmu a na prešetrenie sťažností proti
činnosti poslanca OcZ, starostky obce a hlavného kontrolóra navrhli za predsedu komisie
Evu Molnárovú.
Návrh uznesenia prečítal člen komisie Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu náplne práce komisii na
zabezpečovanie ochrany verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností poslanca OcZ,
starostu obce a hlavného kontrolóra
a) berie na vedomie
dôvodovú správu
b) určuje
náplň práce komisie
c) volí
predsedu komisie Evu Molnárovú
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -
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Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

7. Návrh zmluvy na vypracovanie programového rozvojového dokumentu PHRSR na
roky 2020 – 2024
Starostka obce predložila dôvodovú správu k tomuto bodu rokovania, cenovú ponuku fi.
PROROZVOJ, s.r.o. na vypracovanie oboch strategických dokumentov (PHRSR a KPSS)
v portáli E-PRO so zľavou 20 % s odkladom platby na budúci rok, a návrh zmluvy.
Pripomenula, že PHSR obec má aktuálny do 31.12.2020, navrhuje na roky 2021-2025.
Následne požiadala hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k tejto ponuke.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že vypracovanie PHSR je nevyhnutný, dôležitý dokument pre
obec a podľa jej vyjadrenia cenová ponuka je dobrá a odporúča schváliť uzavretie zmluvy.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky ani otázky k tomuto bodu rokovania. Návrh
uznesenia prečítala Eva Molnárová
Dôvodová správa s materiálom tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní programového bodu „Návrh zmluvy na
vypracovanie programových rozvojových dokumentov PHRSR a KPSS na roky 2021 –
2025“
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s zhotoviteľom PROROZVOJ, s.r.o. Bratislava na vypracovanie
programového rozvojového dokumentu PHRSR na roky 2021 – 2025“
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

8. Nakladanie s triedeným komunálnym odpadom
V tomto bode rokovania starostka obce predložila správu o nakladaní s triedeným
komunálnym odpadom od januára 2020, a o uzatvorení zmluvy so zberovou spoločnosťou
MIKONA plus s.r.o.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
K tejto správe poslanci nemali žiadne pripomienky a ani žiadne dotazy, starostka obce
požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh
uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní správy starostky obce o nakladaní s triedeným
komunálnym odpadom
berie na vedomie
správu starostky obce o nakladaní s triedeným komunálnym odpadom a o uzatvorení zmluvy
so zberovou spoločnosťou Mikona plus s.r.o.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa 5

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

9. Rôzne
a) informácia o priebehu a výsledku výberového konania na jedno pracovné miesto
terénneho pracovníka (TP)
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o uzavretí Zmluvy o spolupráci v rámci
NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá je platná od 2/2020, a o výsledku výberového konania na
jedno pracovné miesto terénneho pracovníka.
Informatívna správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a ani žiadne dotazy k predloženej správe, starostka obce
požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh
uznesenia prečítala Eva Molnárová, člen návrhovej komisie.
Návrh na uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení informácie o priebehu a výsledku výberového
konania na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
berie na vedomie
informatívnu správa o priebehu a výsledku výberového konania na jedno pracovné miesto
terénneho pracovníka (TP)
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

b) výzva na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o vyhlásenej výzve zameranej na
náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízko emisné.
Jedná sa o možnosť rekonštrukcie kotolne a inovácie vykurovania pomocou tepelného
čerpadla. Je to nízko emisné, inteligentné vykurovanie. Výzva určuje oprávnené
a neoprávnené výdavky. Spoločnosť INSUCCOR s.r.o. z Banskej Bystrice zaslala na obec
predpokladaný rozpočet oprávnených výdavkov k projektu. Vykurovanie by bolo
zabezpečené tepelným čerpadlom. Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného
vykurovania a cez internet by to bolo celé riadené. Vzhľadom na skutočnosť, že v obci nie je
vyhovujúce pokrytie internetu, táto výzva nie je relevantná pre našu obec. Navyše obec nemá
vypracovaný energetický audit, ani projektovú dokumentáciu vykurovania pre stavebné
povolenie čo činí výdavok do 2 000 €, a celé spracovanie žiadosti ďalších 2 000 €.
Starostka po prednesenej informácii otvorila poslancom priestor na diskusiu k tomuto bodu
rokovania.
Poslanci súhlasili s nerelevantnosťou výzvy pre našu obec.
Cenová ponuka a výzva tvorí prílohu tejto zápisnice
Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
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Návrh na uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní programového bodu „Výzva na náhradu
zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách“
1) berie na vedomie
správu o vyhlásenej „Výzve na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných
budovách a vypracovanie cenovej ponuky,
2) neschvaľuje
Podať žiadosť o NFP z dôvodu nerelevantnosti.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
X
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

c) informácia o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia a modernizácia domu
smútku a jeho okolia“
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 27.11.2019 bol podpísaný Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/11/2017 so zhotoviteľom Levstav- Levice s.r.o. v ktorom zhotoviteľ sa
zaväzuje dokončiť dielo najneskôr do 31.08.2020.
Uviedla, že podľa informácií zhotoviteľa, výplne otvorov ako dvere a okná sú už vo výrobe,
a začiatkom júna by mali začať so stavebnými prácami.
Poslanci k tejto téme nemali žiadne pripomienky. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení a prerokovaní informácie o aktuálnom stave
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia“
berie na vedomie
informácie o aktuálnom stave projektu „Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho
okolia“
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

d) pripravovaná výzva zameraná na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode
V tomto programovom bode starostka obce informovala poslancov o vyhlásenej výzve
zameranej na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode.
Starostka obce spomenula, že už v minulosti bolo zámerom uchádzať sa o NFP na
zabezpečenie pitnej vody pre MRK, lenže pred vyhlásením tejto výzvy už v tomto operačnom
programe bola vyhlásená výzva na odstránenie nelegálnych skládok odpadu, čo bolo pre obec
dlhoročným problémom, preto sa rozhodlo podať žiadosť o NFP na odstránenie divokých
skládok odpadu v obci.
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V marci 2020 nás kontaktovala firma, ktorá spolupracuje s okolitými obcami, a ponúkla
spoluprácu pri vypracovaní žiadosti o NFP ako aj pri vypracovaní potrebných dokumentov
v prípravnej fáze pred samotným podávaním žiadosti.
Následne po osobnom rokovaní predložila aj predpokladaný rozpočet na celú zákazku.
Pred podaním žiadosti je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu stavebnej časti
výdajného miesta, geologický projekt a hydrogeologický prieskum, ktoré finančné položky,
musí obec vyplatiť nezávisle od toho, či nám žiadosť o NFP bude schválená alebo zamietnutá,
a to jedine z úveru.
Výdajňa by musela byť prístupná 24 hod. denne a zabezpečená kamerovým systémom. Výdaj
vody by bol zabezpečený s čipom, občan by za vodu platil, čo na pomery zloženia
obyvateľstva nie je relevantné. Podľa vyjadrenia metodika na túto výzvu nie sú výnimky,
a výdajňa vody musí byť vybavená čítačkou na predplatené čipy.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu a požiadala poslancov o ich názor a
vyjadrenie sa, či sa uchádzať o NFP pri stanovených podmienkach.
Eva Molnárová podotkla, že nie je zabezpečené ani to, že bude pitná voda, potom by zas bola
potrebná čistička vody, ďalšie výdavky.
Starostka obce: na to slúži úpravňa vody s tým, že po určitom časovom období treba meniť
filtre.
Starostka obce dotazovala poslankyňu Ingridu Baranyaiovú, či podľa jej názoru obyvatelia
obce, pre ktorých je výzva určená, by si kupovali vodu.
I. Baranyaiová uviedla, že občania v obci si určite nebudú kupovať vodu, nemajú peniaze.
Gabriela Szabó poslankyňa podotkla, že tí, pre ktorých je to určené, nebudú kupovať vodu,
keď nemajú ani čo jesť.
Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko poslanci nemali iné pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia,
a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení informácie o vyhlásenej výzve zameranej na
zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode
a) berie na vedomie
informáciu o pripravovanej výzve zameranej na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode
b) neschvaľuje
podanie žiadosti o NFP na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celko
m
5
-

e) Ponuka na nové verejné LED osvetlenie
Starostka obce predložila ponuku na nové verejné LED osvetlenie od spoločnosti JD
ROZHLASY, ktorej obchodný zástupca navštevoval okolité obce s účelom prezentácie
svojich výrobkov, a nezáväzne sa zastavil na obecnom úrade, a odprezentoval ich výrobky,
a následne emailom zaslal cenovú ponuku na 4 ks solárnych svietidiel, ktoré sú umiestnené na
stĺpoch. Podľa vyjadrenia obchodného zástupcu si obce tieto svietidlá dávajú na také miesto
kde nemajú verejné osvetlenie, napr. cintorín. Cena 4 ks svietidiel je 5 400 €. Ďalšia ponuka
je na inteligentné svietidlá na VO, ktoré už ale nie sú solárne, ale vybavené s LED diódami.
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Je to len možnosť do budúcnosti, ak by sme sa rozhodli meniť verejné osvetlenie.
Starostka ďalej uviedla, že podľa vyjadrenia zástupcu firmy, v prípade výmeny svietidiel za
tieto nové, by dodávateľská firma nesúhlasila s tým, aby iný technik robil údržbu, pričom
obec má technika na údržbu verejného osvetlenia na základe rámcovej dohody, s ktorým je
spokojná, v prípade potreby vie promptne konať.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k ponuke, či navrhujú kúpiť pár týchto
svietidiel, alebo prejsť celkom na tieto nové svietidlá, alebo t.č. odmietnuť ponuku.
Gabriela Szabó sa vyjadrila, že na cintorín by sa mohli solárne svietidlá.
Starostka obce oponovala, že tie sú pre obec drahé, a t.č. cez projekt sa nedá získať dotáciu na
tieto svietidla, potvrdil zástupca firmy.
Eva Molnárová dotazovala, že aká je poruchovosť verejného osvetlenia, koľko stojí výmena
jednej žiarovky.
Starostka obce uviedla, že úsporné oranžové svietidlá, ktoré sú cez projekt, sa veľa menili,
pôvodne ich bolo 52 ks, istý čas nové svietidla vydržali, ale potom aj tak vyhoreli. Ak sa
mení len jedna žiarovka, to je cca 100 €, preto už postupne sa menia biele svietidla, tie sú
lacnejšie na údržbu, a spotreba je taká istá ako pri tých oranžových.
Eva Molnárová navrhla, aby sa nechalo verejné osvetlenie, ktoré máme v súčasnosti, a keď sa
dá, tak meniť žiarovku.
Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zápisnice
Nakoľko poslanci nemali iné pripomienky a ani otázky, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní ponuky na nové verejné LED osvetlenie
berie na vedomie
ponuku na nové verejné LED osvetlenie od spoločnosti JD ROZHLASY
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

f) Výzva na rekonštrukciu predškolského zariadenia - MŠ
V programe rokovania starostka obce informovala o už opakovane vyhlásenej Výzve OPLZPO6-SC612-2019-2 – výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít. Oslovili nás s ponukou na vypracovanie žiadosti
o NFP firmy AMIRE s.r.o. a PROROZVOJ s.r.o.,
Zástupca z firm. PROROZVOJ s.r.o. kontaktoval obec aj telefonicky, a na základe dohovoru
poslal podrobnejšie informácie o podmienkach, ktoré treba spĺňať pri podávaní žiadosti a
uchádzaní sa o NFP.
V rámci tejto výzvy je aj možnosť rekonštrukcie už existujúcej škôlky, kde je podmienkou jej
rozšírenie o 20% počtu detí, a to po obdobie minimálne 5 rokov, čo je obdobie udržateľnosti
projektu.
Informovala poslancov, že už aj v minulosti bola vyhlásená táto výzva s týmito istými
podmienkami, bola ponúknutá aj spolupráca na vypracovanie projektovej dokumentácie
a žiadosti o NFP , ale z dôvodu, že rozšírenie kapacity MŠ o 20% detí v jednom roku po
obdobie minimálne 5 rokov obec nevedela garantovať, žiadosť o NFP sa pododala.
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Vzhľadom na zloženie obyvateľstva našej obce, túto hlavnú podmienku ani v súčasnosti
nevieme zabezpečiť, nakoľko do našej materskej školy nemôžeme rátať s prírastkom ani
z okolitých obcí. Neustále máme problém s návštevnosťou MŠ, aj v tomto školskom roku je
zapísaných 14 detí, ale bežne nenavštevujú MŠ v plnom počte, pravidelne chodí len 5-6 detí.
Podľa vyjadrenia riaditeľky MŠ od roku 2020 budeme mať len 10 detí. Ďalšia prekážka je, že
MŠ funguje s poldennou prevádzkou z jednou učiteľkou. Podľa zákona pri celodennej
starostlivosti by sme museli zamestnať dvoch pedagogických zamestnancov, čo na naše
pomery je finančne zaťažujúce. V roku 2015 po kontrole zo školskej inšpekcie nám vytýkali,
že zamestnávame len jednu učiteľku, čo je protizákonné, a obec promptne musela konať a
prijať opatrenia, aby sa vyhla finančnému postihu.
Starostka otvorila priestor na diskusiu k tomuto bodu rokovania, a poprosila poslancov, aby sa
vyjadrovali k téme.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a ani otázky, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní vyhlásenej „Výzvy na rekonštrukciu
predškolského zariadenia - MŠ
a) berie na vedomie
informáciu o vyhlásenej „Výzve na rekonštrukciu predškolského zariadenia - MŠ
b) neschvaľuje
podanie žiadosti o NFP z dôvodu nerelevantnosti pre podmienky obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

g) Zabezpečenie odchytu túlavých psov, a informácia o vykonanom sčítaní psov v obci
V tomto bode rokovania starostka obce predložila informatívnu správu o uzatvorení Dodatku
č. 2 k Zmluve o zabezpečení odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov,
ktorým bola predĺžená platnosť zmluvy do 31.12.2020. Ďalej informovala obecné
zastupiteľstvo o vykonanom sčítaní psov v obci. Informatívna správa starostky a poverenej
osoby o vykonanom súpise psov tvoria prílohu tejto zápisnice.
Vyzvala poslancov, že ak vedia o túlavých psoch, tak ich treba dať odchytiť, a umiestniť ich
do útulku. Tlmočila odkaz od p. Pereszlényiovej z OZ Šťastný domov- Happy House Levice,
že t.č. majú voľné miesta, a môžu sa umiestniť aj tie psy, ktoré sa riešili v období čipovania
a očkovania psov na území obce.
Následne poskytla priestor poslancom na vyjadrenie sa k danej problematike.
Bc. Kassaiová Renáta sa prihlásila do diskusii, že tie psy, ktorí sa nachádzajú v dolnej časti
obce pri potoku, behajú po celom obci, a aj v tej časti, kde ona býva, kde im ničia oplotenie.
Gabriela Szabó sa tiež vyjadrila, že v obci je veľa túlavých psov.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k tomuto bodu rokovania, návrh uznesenia
prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 55/2020
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Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní programového bodu „Zabezpečenie odchytu
túlavých psov, a informácia o vykonanom sčítaní psov v obci“
a) berie na vedomie
1. správu o vykonanom sčítaní psov v obci a zabezpečení čipovania a očkovania psov v obci
2. správu o zabezpečení odchytu túlavých psov v obci na základe Zmluvy o zabezpečení
odchytu a karantenizácie túlavých psov na území obce Šalov v znení Dodatku č.1 a Dodatku
č. 2
b) schvaľuje
príspevok 0,50 €/obyvateľa na zabezpečenie odchytu túlavých psov a ich umiestnenie do
karanténnej stanice pre Občianske združenie Šťastný domov – Happy House Levice
c) odporúča
zabezpečiť odchyt nepriznaných a nezačipovaných psov v obci a ich umiestnenie v útulku
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

h) Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
dotknutých osôb spracovávaných v Obci Šalov (prevádzkovateľ)
V tomto programovom bode starostka obce predložila dôvodovú správu a návrh zmluvy na
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane údajov dotknutých osôb
spracovaných v Obci Šalov externou formou. Správa starostky obce a návrh zmluvy tvoria
prílohu tejto zápisnice.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a ani dotazy k správe, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní zabezpečenia výkonu činnosti zodpovednej
osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných v Obci Šalov
(prevádzkovateľ)
a) berie na vedomie
informáciu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
dotknutých osôb spracovávaných v Obci Šalov (prevádzkovateľ)
b) schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane
osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných v Obci Šalov (prevádzkovateľ) so
spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie Osloboditeľov
3/A, 040 01 Košice
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -
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Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

10. Interpelácia poslancov
Na zasadnutí zastupiteľstva neodzneli žiadne interpelačné príspevky poslancov obecného
zastupiteľstva.

11. Diskusia
V tomto bode starostka obce informovala poslancov, že začiatkom mesiaca do intravilánu
obce sa vozilo veľké množstvo výkopovej zeminy na prenajaté a na vlastné pozemky
spoločnosti KOVACS AGRO spol. s.r.o. Hronovce, čo na obecný úrad nebolo oznámené.
Obyvatelia sa búrili, sťažovali sa na nečinnosť OcÚ v tejto veci, ale nikto oficiálne nepodal
písomnú alebo ústnu sťažnosť. Po zisťovaní postupu, aké práva má obec v tejto situácii, bolo
oznámené, že na základe písomného podnetu obyvateľov, obec môže konať, a to postúpiť
písomnú sťažnosť občana na orgán kompetentný na vybavovanie veci, ale konkrétne obec nie
je kompetentná konať v tejto veci, nakoľko sa to týka poľnohospodárskych pozemkov
v extraviláne ktoré sú obhospodarované firmou Kovacs agro, spol. s.r.o.
Starostka obce na mieste terénnej úpravy sa zastavila, a informovala sa u syna Ing. Kovácsa,
ktorý bol poverený v tejto veci, a on sa preukázal s povolením od Ministerstva zdravotníctva
SR s umiestnením ornice, výkopovej zeminy zo staveniska Detenčného ústavu
v Hronovciach na určené pozemky okrem iných aj v našej obci. Písomný súhlas na žiadosť
starostky bol doručený mailom na OcÚ. Presun ornice, výkopovej zeminy bol realizovaný
zhotoviteľom stavby STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Bratislava.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Gabriela Szabó, a uviedla, že nákladné autá poškodili
krajnicu cesty na nebezpečnom úseku. Treba s tým niečo urobiť, vyzvať spoločnosť na
vykonanie nápravy.
Poslanci súhlasili s týmto návrhom, návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) ukladá
vyzvať spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, Mlynské nivy 61/A,
820 15 Bratislava 215 na nápravu poškodenej cesty.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

Do diskusie sa prihlásila Eva Molnárová s príspevkom nadväzujúcim k programovému bodu
9 d) – výzva na zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode. Uviedla, že v obci ešte v rokoch 19881989 – 1990, keď bola poslankyňa, vŕtali studňu na konci dediny, kde sa nachádzala bývalá
Pálenica. Vrty zabezpečoval okresný úrad pre tri obce, a to Šalov, Malé Ludince a Zalaba.
Vody tam bolo dosť, ale pri jej rozbore bolo zistené, že parametre nevyhovujú pre pitnú vodu,
a neexistuje taká úpravňa vody, ktorá by dokázala upraviť ju na pitnú vodu, preto zastavili aj
celé konanie, nakoľko nad Šalovom je skládka odpadu z obalov, a krabíc od chemikálií,
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postrekov a farieb zasypaná zeminou pochádzajúca ešte z obdobia bývalého JRD Rozkvet
PR. Komisia, ktorá sa s tým zaoberala, vyvodila záver, že dlhé stáročie nebude v obci Šalov
kvalitná pitná voda, nakoľko dažďová spodná voda zmyje tie chemikálie dole, preto
konštatovala, ak by sa vŕtala studňa nebola by v nej pitná voda. Kotaszová: kto to bude
likvidovať?, Molnárová: nikto nevie kde to je.
Poslankyňa Jolana Kotaszová uviedla, že presne vie, kde je to miesto, smerom ako sa ide do
vinice „Új hegy“, je tam klesnutá pôda, a ona to aj nakreslí. Urobila náčrt miesta a vyjadrila
sa, že je ochotná ukázať to aj to miesto.
Starostka obce dotazovala, kontrolórku obce či v tomto prípade by to bolo možné nahlásiť ako
skládku nebezpečného odpadu.
Kontolórka obce: nahlásiť ako podnet od poslancov OcZ a odvolať sa na prijaté uznesenie.
Poslanci sa dohodli, že je potrebné konať v tejto veci a informovať príslušný orgán štátnej
správy o nelegálnej skládke nebezpečného odpadu.
K tomuto diskusnému príspevku neboli ďalšie otázky a ani návrhy, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia
prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
informácie poslankyne Evy Molnárovej a poslankyne Jolany Kotaszovej o nelegálnej skládke
nebezpečného odpadu (z obdobia bývalého JRD Rozkvet PR), v katastrálnom území obce
Šalov, ktorý sa nachádza v časti Dolný vrch oproti parcely č.6745
b) ukladá
informovať príslušný orgán štátnej správy o nelegálnej skládke nebezpečného odpadu
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

Ďalšou témou diskusie boli tradičné Obecné slávnosti, ktoré boli naplánované na 22.8. 2020.
Starostka obce informovala poslancov, že ešte vo februári bola zarezervovaná hudobná
skupina Rikkonyovci zo Želiezoviec, ale účinkujúci ešte neboli oslovení a zarezervovaní.
V súčasnej dobe z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli vydané s ÚVZ SR opatrenie, ktorými sa
zakazovalo usporadúvať hromadné verejné podujatia, a to športovej, kultúrnej, spoločenskej
či inej povahy, ktoré sa postupne uvoľňujú, a t.č. je už povolené zhromažďovanie sa do 100
osôb za podmienok dodržania prísnych hygienických zásad. Nakoľko nevieme ako sa bude
vyvíjať situácia s týmto ochorením, je potrebné sa dohodnúť o ďalšom postupe ohľadom
organizovania Obecných slávností. Navrhla, že v prípade, že budú zrušené prísne opatrenia,
a môžu sa usporadúvať hromadné podujatia, ale nekonali by sa Obecné slávnosti v tom
prípade by sa mohla usporiadať aspoň pouličná zábava – veselica, nakoľko hudobná skupina
je zarezervovaná. Rikkonyovci boli dohodnutí za 360 €, v čom je aj ozvučovanie, a v prípade,
že by sa konala len pouličná zábava, tak by bola cena možno aj výhodnejšia. Starostka
vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k tejto téme vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že t.č. sa všade rušia rôzne podujatia, obecné oslavy, a aj
jarmoky.
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Bc. Renáta Kassaiová sa vyjadrila v tom zmysle, že keď sa nebudú konať nikde žiadne akcie,
a je všetko zrušené, tak nech sa nekonajú ani u nás obecné slávnosti.
Jolana Kotaszová tiež súhlasila s tým, aby sa nekonali obecné oslavy, aby sa tento rok
vynechali.
Poslanci sa jednohlasne dohodli, že sa tohto roku rušia obecné oslavy z dôvodu pandémie.
Návrh na uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19
a) neschvaľuje
usporiadať v tomto roku Obecné slávnosti, a ani pouličnú veselicu dňa 22.08.2020
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

12. Záver
Na záver sa starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová poďakovala prítomným za účasť
a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Bc. Renáta Kassaiová ....................................
Ingrida Baranyaiová ....................................
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová ...............................
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