Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 24.11. 2015
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Zsolt Štugel – dostavil sa v priebehu rokovania

Ďalší prítomní:

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

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová

Program:
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 VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok) v obci Šalov
predkladá: prednosta OcÚ
5. Návrh VZN o podmienkach podnikania, o určení predajného a prevádzkového času
v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR na území obce Šalov
predkladá: prednosta OcÚ
6. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov
predkladá: prednosta OcÚ
7. Návrh VZN - štatút Klubu voľno-časových aktivít
predkladá: prednosta OcÚ
8. Rôzne:
a) prejednanie žiadosti - zámeru o poskytnutie priestoru na voľno časové aktivity,
podanej Fatimou Muchovou, bytom Šalov č. 91 – členkou komisie školstva, kultúry
a mládeže
predkladá: starostka obce
b) prejednanie podnetu pre obecné zastupiteľstvo podaného spoločnosťou Portál s.r.o.
Žilina
predkladá: starostka obce
9. Interpelácia poslancov.
10. Diskusia.
11. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných, na zasadnutí boli prítomní 4 poslanci, neprítomný Zsolt Štugel
a hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács sa dostavili s oneskorením.
Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh na doplnenie programu rokovania, a to:
Za bodom 3 zaradiť nový bod ako bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Od bodu č. 4 posunúť všetky body o 1 bod.
Bod č. 8. Rôzne doplniť o:
c) informácia starostky obce o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie:
 na rekonštrukciu Ľudového domu adresovanú na VÚC Nitra a MK SR
 žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu kultúry na VÚC Nitra
 žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu športu na VÚC Nitra
d) informácia o vypísaných výzvach pre obce do 1000 obyvateľov (na rekonštrukciu KD,
Dom smútku, kultúrne pamiatky, miestne komunikácie, obecné studne)
e) informácia o návrhu na uzavretie
NATUR PACK, a.s. Bratislava

zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou a OZV –

Návrh na uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
doplnený program 7. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Szabó
Edita
Juraj
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Eva Molnárová, Gabriela Szabó
a Ing. Tar. Július.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Edita Bolemantová, Juraj Homa.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená Magdaléna Juhászová.
Poslanci OcZ členov návrhovej komisie jednomyseľne schválili.
Návrh na uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Eva Molnárová, Gabriela Szabó a Ing. Tar. Július.

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

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

4. Kontrola plnenia uznesení.
Mgr. Kassaiová prečítala správu hlavnej kontrolórky obce, ktorá sa na zasadnutie dostavila
oneskorene, ale predložila správu z vykonanej kontroly uznesení č. 54/2015 a č. 55/2015 zo
6. zasadnutia OcZ dňa 5.10.2015.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
1. berie na vedomie
správu o plnení uznesení Ocz č. 54/2015 a 55/2015
2. schvaľuje
správu o plnení uznesení č. 54/2015 a 55/2015
5. Návrh VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok) v obci
Šalov ( predkladá prednosta OcÚ-písomne)
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska
(cintorínsky poriadok) v obci Šalov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, www
stránke obce a bol doručený poslancom OcZ na pripomienkovanie.
Návrh VZN bol prerokovaný aj na zasadnutiach komisií OcZ bez pripomienok.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce ho posunula na
schválenie.
Poslanci VZN jednohlasne schválili.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN prevádzkový poriadok
pohrebiska (cintorínsky poriadok) v obci Šalov
schvaľuje
VZN č. 8/ 2015 - prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok) v obci Šalov
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

6. Návrh VZN o podmienkach podnikania, o určení predajného a prevádzkového
času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR na území obce Šalov (predkladá
prednosta OcÚ - písomne)
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN o podmienkach podnikania, o určení
predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR na území
obce Šalov, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, www stránke obce a bol doručený
poslancom OcZ na pripomienkovanie.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce ho posunula na
schválenie.
Poslanci VZN jednohlasne schválili.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o podmienkach podnikania, o
určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR na
území obce Šalov
schvaľuje
VZN č. 9/ 2015 VZN o podmienkach podnikania, o určení predajného a prevádzkového
času v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR na území obce Šalov
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

7. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov (predkladá prednosta OcÚ)
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce, www stránke obce a bol doručený poslancom OcZ na
pripomienkovanie.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce ho posunula na
schválenie.
Poslanci VZN jednohlasne schválili.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o vylepovaní volebných
plagátov
schvaľuje
VZN č. 10/2015 VZN o o vylepovaní volebných plagátov

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

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

8. Návrh VZN - štatút Klubu voľno-časových aktivít (predkladá: prednosta OcÚ)
Ing. Tar predložil na prerokovanie návrh VZN – štatút Klubu voľno – časových aktivít, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli obce, www stránke obce a bol doručený poslancom OcZ na
pripomienkovanie.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce ho posunula na
schválenie.
Poslanci VZN jednohlasne schválili.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN – štatút Klubu voľno – časových
aktivít
schvaľuje
VZN č. 11/2015 VZN – štatút Klubu voľno – časových aktivít
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

Rôzne:
a) prejednanie žiadosti - zámeru o poskytnutie priestoru na voľno - časové aktivity,
podanej Fatimou Muchovou, bytom Šalov č. 91 – členkou komisie školstva, kultúry
a mládeže ( predkladá starostka obce)
Mgr. Kassaiová predložila žiadosť o poskytnutie priestoru na voľno – časové aktivity,
podanej Fatimou Muchovou – členkou komisie školstva, kultúry a mládeže.
Uviedla, že v programe majú ručné práce, spoločenské hry, prípravu programov a iné aktivity
s deťmi. Chceli by to skúsiť, nakoľko v niektorých obciach to funguje.
E. Bolemantová podotkla, že oni chcú v sobotu prevádzať túto činnosť a v Štatúte voľnočasových aktivít je spomínané, že aj cez týždeň.
Mgr. Kassaiová upresnila, že v prípade prázdnin sa môžu stretávať aj cez týždeň.
J. Homa podotkol, že uvádzajú čas na aktivity spravidla od 16 hod. do 20 hod., a v tom čase
TsP pracovníci nebudú prítomní, tak kto bude zodpovedný. Zároveň uviedol, že to považuje
za dobrý nápad, len to bude ťažko fungovať.
Ing. J. Tar uviedol, že TSP pracovníci by boli ako odborná pomoc, dohľad a to neznamená, že
tam musia byť. Zodpovední budú členovia klubovej rady. Ďalej uviedol, že bude vypracovaný
Prevádzkový poriadok, ktorý budú musieť dodržiavať a riadiť sa ním. Taktiež budú viesť
harmonogram prác, ktorý vopred dajú starostke obce podpísať.
9.

G. Szabó podotkla, že či to nebude už neskoro teraz pre nich začínať, lebo chceli nacvičiť
s deťmi vianočný program a chceli vymaľovať miestnosť.
Mgr. Kassaiová uviedla, že F. Muchová tento nápad mala už pred rokom, mohla podať
žiadosť skôr.
Uviedla, že za ňou bola menovaná koncom októbra, bola napísaná žiadosť, ale až 11.
novembra bola ňou žiadosť podpísaná.
E. Molnárová podotkla, že nie je potrebné hneď maľovať, keď nevie či to bude fungovať.
Mgr. Kassaiová uviedla, že obec zaplatí elektrickú energiu a zabezpečí im miestnosť bez
odplaty za nájom, oni si zabezpečia kúrenie a materiál na svoje aktivity.
G. Szabó dotazovala či tam budú mať prístup aj dospelý, alebo staršia mládež.
E. Molnárová uviedla, že pri pláne aktivít musí byť uvedené či bude činnosť s prítomnosťou
rodičov, alebo bez nich. Ak si prizvú ďalšiu osobu napr. na predvádzanie nejakej činnosti
musí to byť uvedené v pláne aktivít.
Za dieťa musí niekto zodpovedať a keď to bude bez rodičov tak zodpovedá klubová rada.
Ing. J. Tar bude potrebný aj súhlas rodičov, že ich dieťa môže navštevovať voľno – časové
aktivity, ale tieto náležitosti sa budú riešiť v prevádzkovom poriadku.
Ďalej uviedol, že komisia školstva, kultúry a mládeže a poslanci OcZ môžu vykonávať
kontrolu a informovať OcZ.
Mgr. Kasaiová uviedla, že p. Muchová sa vyjadrila, že tam budú aj rodičia. Zároveň vyslovila
názor, aby sa im dala šanca, aby to skúsili a potom sa uvidí.
Nakoľko už k tomuto bodu rokovania nemali poslanci žiadne pripomienky Mgr. Kassaiová
posunula žiadosť na schválenie.
Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní žiadosti - zámeru o poskytnutie priestoru na
voľno časové aktivity v zmysle čl. 3 Štatútu klubu voľno-časových aktivít
a) berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie priestoru na voľno časové aktivity
b) volí
1. klubovú radu v počte 5 členov v zložení: Fatima Muchová, Renáta Balážová, Andrea
Czafíková, Kristína Czafíková a Žaneta Lacková
2. za vedúceho klubovej rady Fatimu Muchovú
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

b) prejednanie podnetu pre obecné zastupiteľstvo podaného spoločnosťou Portál
s.r.o. Žilina (predkladá starostka obce)
Mgr. Kassaiová predložila ponuku spoločnosti Portál s.r.o. Žilina na vyriešenie problému
s orientáciou záchranných zložiek v obci. Jedná sa o aplikáciu GPS Coord Saves, ktorá uľahčí
priradenie GPS súradníc k súpisným číslam domov v obci. Cena sa pohybuje od 99 € - 299 €
podľa veľkosti obce.

Ďalej uviedla, že obec nepotrebuje podľa jej názoru službu. Obec je malá a ešte pred rokmi sa
posielala napr. aj k hasičom mapka s vyznačenými súpisnými číslami domov.
Mgr. A. Kovács informovala, že od júla 2015 je platný zákon o prideľovaný súpisných čísiel,
každý kto požiada o súp. číslo potrebuje predložiť adresný bod, ktorý mu dá geodet. Od roku
2016 bude už pre existujúce súp. čísla prideľovať adresný bod Ministerstvo vnútra bezplatne.
Návrh na uzesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní podnetu pre obecné zastupiteľstvo podaného
spoločnosťou Portál s.r.o. Žilina
a) prerokovalo
podnet podaný spoločnosťou Portál s.r.o. Žilina
b) konštatovalo
že ponuka spoločnosti Portál s.r.o. Žilina na priradenia GPS súradníc k súpisným číslam
domov, nie je pre obec potrebná

c)




informácia starostky obce o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie:
na rekonštrukciu Ľudového domu adresovanú na VÚC Nitra a MK SR
žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu kultúry na VÚC Nitra
žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu športu na VÚC Nitra

Mgr. Kassaiová informovala poslancov OcZ, že v mesiaci október boli podané žiadosti na
rekonštrukciu Ľudového domu adresovanú na VÚC Nitra a MK SR a žiadosť na podporu
športu a kultúry.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní podaných žiadostí na poskytnutie dotácií
berie na vedomie
informáciu starostky obce o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie VÚC Nitra a MK
SR
d)
informácia o vypísaných výzvach pre obce do 1000 obyvateľov ( na
rekonštrukciu KD, Dom smútku, kultúrne pamiatky, miestne komunikácie a obecné
studne
Mgr. R. Kassaiová informovala, že sú vypísané nové výzvy cez PPA, ktoré sú pre obce do
1000 obyvateľov. V rámci týchto výziev by sme mohli požiadať o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu, domu smútku, kultúrnej pamiatky – ľudový
dom, miestne komunikácie, obecné studne a ihrisko.
Oboznámila poslancov, že vypracovanie jednej žiadosti stojí 1500 – 2000 € a potom ešte
projekt.
Mgr. Kovács podotkla, že budú ešte výzvy pre marginalizované skupiny obyvateľstva, kde by
mohla aj obec patriť.
Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že sa zúčastnila pracovnej porady v Nitre, kde mal
byť prítomný p. Polák, splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, ale neprišiel, a jeho
zamestnanec sa na otázky nevedel vyjadriť. Obce majú sledovať v mesiacoch december
a január výzvy.
Uviedla, že projekty, ktoré boli teraz podané robila spoločne s p. Čerbovou, neboli až tak
rozsiahle, tak obec nemala žiadne výdavky.

Projekty v rámci PPA je potrebné dať vypracovať. Len verejné obstarávanie stojí 1000 €.
Uviedla, že už dostala aj 3 ponuky, ktoré sú cenovo rovnaké.
E. Molnárová sa informovala o finančnej situácii obce.
Mgr. R. Kassaiová uviedla, že momentálne sa 4500 € usporilo ako odišiel p. Bolemant a na
jeho miesto bol prijatý kurič cez ÚPSVaR a obec tam nemá žiadnu spoluúčasť. Obec má ešte
20000 € úver, ktorý spláca.
Informovala, že sa podala žiadosť na Pamiatkový úrad v Komárne o rozhodnutie, či súhlasia
s rekonštrukciou – renováciou ľudového domu. Odborník sa vyjadril, že životnosť ľudového
domu je maximálne päť rokov, ak sa s ním nič nebude robiť.
Pred zasadnutím zastupiteľstva tu bol Ing. Juhász, stavebný inžinier, nedávno tu bol
odborník zo Šiah, ktorí sa vyjadrili, že kultúrny dom a aj dom smútku sú v havarijnom stave.
Zdôraznila, že tieto tri budovy je potrebné s nejakým spôsobom zachrániť.
Uviedla, že už v minulosti bol vypracovaný projekt na dom smútku. Momentálne je tam
plochá strecha, ktorú treba nahradiť sedlovou strechou, taktiež sa prepadajú schody.
V kultúrnom dome zateká do obchodu, kuchynky do PC miestnosti. Odtokové rúry sú
odkopnuté z miesta.
Vo februári, do 3. marca treba podať žiadosti. Budú výzvy aj cez LEADER, ale minimálne
budú podporovať obce, teraz sa zamerali na malé spoločnosti a malých podnikateľov, oni
budú ich hlavný cieľ.
Mgr. Kassaiová uviedla, že nechce nič vynechať keď je teraz príležitosť, tie malé projekty sa
vedeli urobiť, ale k týmto väčším je potrebný odborník.
Pri dome smútku už je vypracovaný projekt z minulosti, ktorý sa už raz vyplatil. Za
prepracovanie (aktualizáciu) budú menšie výdavky.
J. Homa sa informoval, kde má obec studne.
Mgr. Kassaiová uviedla, že sa jedná o studňu v cintoríne.
E. Molnárová dotazovala, že ak sa investuje teraz do týchto projektov, či bude obec do
budúcnosti vedieť existovať.
Mgr. Kovács informovala, že verejné obstarávanie nie je oprávnený výdavok, ale projektová
dokumentácia, vypracovanie projektov zvyknú byť oprávnené výdavky.
Mgr. Kassaiová podotkla, že len 4% z celkových oprávnených nákladov.
Uviedla, že posledná ponuka, ktorú vyžiadala od firmy ktorá mala na starosti verejné
priestranstvá a Ocú bola 750 € za vypracovanie žiadosti.
Na KD je možné žiadať 150 000 €, na dom smútku 120 000 € a na studne 50 000 €. Ku
každému projektu je potrebné právoplatné stavebné povolenie.
Mgr. Kovács navrhla, aby sa žiadosť na kultúrny dom dávala cez projekty, ktoré sú pre
marginalizované skupiny obyvateľstva, na komunitné centrum a na dom smútku cez PPA
a len s preklenovacím úverom.
Mgr. Kassaiová informovala, že pri komunitnom centre je podmienka pracovať s rómami, sú
potrební dvaja pracovníci, jeden musí mať ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
– Mgr. a druhý stredné vzdelanie z odboru sociálna práca. Musí to ísť cez výberové konanie.
Našim TSP sa skončil projekt, cez ktorý tu pracovali, tak sa prijali na polovičný úväzok.
Bude vyhlásená nová výzva, oni môžu potom pokračovať a obec nemusí robiť výberové
konanie a spätne uhradia mzdy TSP, ktoré im obec vyplatila.
Nakoľko nebolo viac dotazov, Mgr. Kassaiová posunula tento bod rokovania na schválenie.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní vypísaných výziev
obyvateľov
a) berie na vedomie

pre obce do 1000

informáciu starostky obce o vypísaných výzvach pre obce do 1000 obyvateľov (na
rekonštrukciu KD, dom smútku, kultúrne pamiatky, miestne komunikácie, obecné studne)
b) schvaľuje
1. podať žiadosť v zmysle výzvy 12/PRV/2015 na rekonštrukciu budovy domu smútku a
studne
2. že sa obec bude uchádzať o NFP na vybudovanie komunitného centra v budove kultúrneho
domu
e) informácia o návrhu na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou a OZV –
NATUR PACK, a.s. Bratislava
Mgr. Kassaiová informovala poslancov, že od 1.1.2016 je účinný nový zákon o odpadoch.
V zmysle tohto zákona už pri separovanom zbere nebude odvoz platiť obec, ale organizácia
zodpovednosti výrobcov, ktorá bude mať aj viac obcí a bude spolupracovať v rámci zmluvy
s firmou, ktorá zbiera a spracuje odpad.
Obce majú povinnosť uzatvoriť budúcu zmluvu s jednou OZV. Obec oslovila firma NATUR
PACK, a.s. z Bratislavy, stretnutie zabezpečila firma MIKONA plus. Táto firma zabezpečuje
zber odpadu vyše 50% obcí na slovensku.
Ak obec neuzatvorí do konca apríla zmluvu s OZV, tak týmto obciam ich pridelí štát.
V zmysle tohto zákona budeme musieť upraviť vo VZN poplatky, ale od júla už budeme
musieť stanoviť podmienky za odvoz, zber drobného stavebného odpadu, stanoviť výšku
poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu, a aj to, že obec bude musieť zriadiť hromadný
zber ( kontajner), alebo zoberie občan na skládku.
Ing. J. Tar podotkol, že keď bol na školení tak im odporúčali vypracovať nové VZN a nie len
upravovať poplatky s dodatkami.
Mgr. A. Kovács informoval, že do roku 2020 – 2021 musia obce prejsť na tú sadzbu, ktorú im
ponúka zákon, aby to nebolo potom jednorázovo. Podielové dane ešte teraz poslali, ale budú
tlačiť obce, aby využívali svoju právomoc a zvyšovali svoje príjmy z toho, čo im ponúka
zákon, a aby obce nevyužívali najnižšiu hranicu.
Mgr. Kassaiová uviedla, že problém je v tom, že obce darmo dajú jednotný koeficient napr.
0,35 %, keď hodnota pozemkov v obci je nižšia ako v niektorých iných obciach, tým pádom
aj príjem danej obce je nižší.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve medzi obcou a OZV – NATUR PACK, a.s. Bratislava
berie na vedomie
informáciu o návrhu na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou a OZV – NATUR
PACK, a.s. Bratislava

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
-

10. Interpelácia
Do tohto bodu programu sa nikto neprihlásil.
11. Diskusia
O slovo sa prihlásila E. Molnárová s dotazom, prečo Mikona plus pri zbere separovaného
odpadu nedáva vrecia. Mgr.R. Kassaiová uviedla, že už reklamovala ohľadne tejto záležitosti,
šofér uviedol, že nedostal nové vrecia na výmenu, má len staré deravé vrecia. Minule dal, pri
poslednom zbere už nie, ale prisľúbil, že prinesie.
E. Molnárová ďalej informovala, že vznikla nová divoká skládka odpadu, a to v dome Štefana
Zsigmonda. Odstránil strechu, ale ďalej so stavbou nič nerobil. Bolo by potrebné ich vyzvať
na odstránenie stavby.
Ing. J. Tar uviedol, že už boli viac ráz vyzvaní. Odporúča túto záležitosť riešiť cez stavebný
úrad.
Mgr. Kassaiová uviedla, že podľa zákona o odpadoch je obec povinná odstrániť nezákonne
uložený odpad na vlastné náklady a to v celom katastrálnom území obce.
G. Szabó uviedla, že sú sťažnosti na činnosť poriadkovej služby, že niektorí jej členovia
nechodia na AČ.
Ing. J. Tar informoval poslancov, že zo strany starostky obce a jej zástupcu bola vykonaná
kontrola a členovia poriadkovej služby neboli na stanoviskách, ktoré mali pridelené.
Mgr. R. Kassaiová uviedla, že nedodržiavajú rozpis harmonogramu služieb.
Robia to dobrovoľne a v rámci AČ. Službu majú 30 – 33 hod. a ďalších 30 hod. odpracujú na
AČ. V októbri podala obec žiadosť na ÚPSVaR, na zmenu dohody, aby im bola táto služba
započítaná do AČ.
J. Homa dotazoval, že či sa už vyjadril Ing. Róbert Kovács z KOVÁCS AGRO spol. s.r.o.
ohľadne pozemkov na výstavbu nízkoštandardnej bytovky.
Mgr. R. Kassaiová informovala, že sa ešte nevyjadril. Rozprávala sa zo zamestnankyňou
KOVÁCS AGRO s.r.o. ktorá uviedla, že pripravila mapy, vyznačila parcely, ale zatiaľ
čakáme na odpoveď.
Nakoľko nebolo viac príspevkov do diskusie, Mgr. Kassaiová uzavrela tento bod rokovania.
12. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie zastupiteľstva.

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

