Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 08.08.2017
Prítomní:

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

Ďalší prítomní:

Ing. Július Tar, prednosta OcÚ,
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 17. zasadnutí OcZ, prítomní sú štyria poslanci, poslanec
Zsolt Štugel je neprítomný. Mgr. Kassaiová konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
vykoná: starostka obce
Návrh programu rokovania a jeho schválenie
vykoná: starostka obce
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
vykoná: starostka obce
Prerokovanie predloženia ŽoNFP s názvom „Sanácia miest s nelegálne umiestneným
odpadom v obci Šalov“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 na SO
predkladá: starostka obce
Organizačné zabezpečenie obecných slávností 2017
predkladá: starostka obce
Interpelácia
Diskusia
Záver

Poslanci OcZ nemali k programu rokovania žiadne návrhy na doplnenie, starostka obce
prečítala návrh uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 147/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 17. zasadnutia OcZ
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
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Juraj Homa, Gabriela Szabó,
Eva Molnárová
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Edita Bolemantová a Eva Molnárová.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starostka obce prečítala návrh uznesenia, a
dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 148/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Edita Bolemantová, Eva Molnárová a Gabriela Szabó
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. Prerokovanie predloženia ŽoNFP s názvom „Sanácia miest s nelegálne umiestneným
odpadom v obci Šalov“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 na SO
Mgr. Kassaiová v tomto bode rokovania pripomenula poslancom, že v marci 2017 bola
podaná ŽoNFP na sanáciu nezákonne uloženého odpadu, ktorá obsahovala dve aktivity. Jedna
bola odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci, a druhá aktivita bola nákup
veľkokapacitných kontajnerov a vybudovanie spevnenej plochy (stojísk) pod tieto kontajnery.
Nakoľko nezákonne umiestnený odpad v obci sa kopil dlhé roky a je toho veľké množstvo,
ŽP v zmysle zákona tento stav nahlásilo na políciu, a vec je vedená ako trestný čin, ktoré
konanie nie je ukončené, nakoľko polícia nevedela do t.č. zistiť zodpovednú osobu, preto
obec nemohla predložiť potrebné doklady k žiadosti, a náklady na odstránenie odpadu nám
neuznali za oprávnené výdavky.

Suma 60 842,00 € ostala obci ako neoprávnený výdavok. Po nespočetnej telefonickej
a písomnej komunikácii s ministerstvom - s metodikom sa podarilo vysvetliť, že na polícii
prebieha konanie, a preto nie je možné odovzdať dokumenty o určení zodpovednej osoby.
Starostka obce bola vypočutá vo veci vzniku veľkého množstva nelegálne uloženého odpadu,
na základe ktorého polícia prerušila konanie a vo veci trestného stíhania voči určitej osobe.
Na základe uznesenia ORPZ v Leviciach OÚ LV odbor starostlivosti o životné prostredie
vydalo oznámenie „Povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie KO a DSO
uloženého v rozpore so zákonom“, ktoré je potrebné k žiadosti o NFP.
Opätovne je vyhlásená nová výzva, a do 14. augusta 2017 sa môže znovu podať žiadosť na
odstránenie nezákonne uloženého odpadu, ktorá je už vypracovaná s názvom „Sanácia miest
s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov“. Z predchádzajúcej žiadosti náklady na
odstránenie odpadu činia sumu 60 842,00 €, a z toho je spolufinancovanie obce 3 042,10 €,
čo činí 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Na odporúčanie ministerstva bol zmenený termín realizácie a to z pôvodného termínu: 7/2017
- 11/2017 sa zmenil na: september 2017 - január 2018.
Starostka ďalej uviedla, že nezákonne umiestnený odpad na parcele, na ktorej bol obecný
rodinný dom bolo potrebné odstrániť, nakoľko ďalší projekt z NSK na LEADER „Úprava
verejného priestranstva v obci Šalov“ bolo potrebné realizovať do konca augusta. Nebolo iné
východisko, odpad je tam, len je zhrnutý.
Mgr. Kassaiová otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Nakoľko poslanci nemali žiadne
pripomienky, starostka obce prečítala návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu
programu.
Návrh na uznesenie č. 149/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní predloženia ŽoNFP s názvom „Sanácia miest
s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC6112017-1 na SO
schvaľuje
a)

predloženie ŽoNFP s názvom Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci
Šalov v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 na SO, pričom ciele projektu
sú v súlade s platným programom rozvoja obce,

b) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, pričom celkové oprávnené výdavky predstavujú 60 842,00 EUR
a spolufinancovanie obce z rozpočtu obce 3 042,10 EUR,
c) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu v prípade, že takéto
výdavky vzniknú.

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
-

5.

Organizačné zabezpečenie obecných slávností 2017

Mgr. Kassaiová otvorila ďalší bod rokovania, organizovanie obecných slávností, ktoré sa
budú konať dňa 26.08.2017. Oslovila poslancov, aby sa vyjadrili kto a ako vie pomôcť, akú
úlohu si zoberie na starosť pri organizovaní slávností a pri samotnej realizácii akcii.
Informovala ich o tom, že oslovila nasledujúcich možných účinkujúcich, ktorí aj prisľúbili
účasť: tanečné skupiny Csemadok Pohronský Ruskov, Arizona z Hronoviec, Borsika
z Hronoviec, Klub voľno – časových aktivít zo Šalova, spevácky duet Benji a Vivi, hra na
husliach Czibula Brigitta, prednes – Szekeres Lilla,
Poslankyňa G. Szabó uviedla, že p. Vincze príde predávať občerstvenie so stánkom.
Mgr. Kassaiová vyzvala poslancov, aby dali návrhy na občerstvenie pre hostí a občanov – čo
sa bude variť.
Ing. J. Tar sa vyjadril, že by sa mohlo to čo aj vlani, a to guláš, ktorý sa aj väčšinou na
takýchto podujatiach pripravuje. Mohol by sa fazuľový guláš s údeným kolenom.
Poslankyňa G. Szabó dala návrh, že by sa mohla upiecť klobása, jaternica a pečené mäso, tak
ako to bolo tento rok aj v Zalabe.
Mgr. R. Kassaiová k tomuto návrhu uviedla, že by bol aj dodávateľ, ktorý by zabezpečil
potrebné komodity, ale oponovala s tým, že v Zalabe je pár schopných ľudí, poslanci, ich
rodinní príslušníci a nie len zamestnanci OcÚ. Tam sa to dalo, ale tu sa to nedá.
Uviedla, že je potrebné zabezpečiť mäso z divočiny, ale ona osobne nepožiada o sponzorský
dar poľovnícke združenie v Hronovciach. Spomenula, že aj vlani sľúbili diviaka a dodali len
necelú polovicu zo zvieraťa s odôvodnením, že toľko prislúcha obci. Vtedy sa pokúšala ďalej,
a bolo jej vysvetlené, že z každého zastreleného zvieraťa patrí polovica Ing. Kovácsovi.
Oslovila poslancov, ktorí v predchádzajúcom volebnom období odsúhlasili prenájom
obecných pozemkov aj s poľovníckym právom pre spoločnosť Kovács Agro s. r.o., že oni by
mohli požiadať o sponzorstvo. Upresnila, že konateľ spoločnosti Ing. Kovács nie je
poľovníkom, ale poľovnícke združenie poľuje na ním prenajatých pozemkoch. On sa
vyhovára na PZ a oni zas na neho. Vlani odporučil predseda poľovníckeho združenia, aby
sme zmiešali s iným mäsom. Zastrelil srnku a navrhol, aby sme uvarili ju, ale starostka
odmietla, nakoľko by mäso z jednej srnky nestačilo. Potrebujeme 25 – 30 kg mäsa. Vlani dal
obci mäso Emil Truban a aj Gabriela Szabó, Milan Dolník.
Mgr. Kassaiová navrhla, aby sa kúpilo mäso z divočiny cca 4 €/kg, alebo sa predáva aj v 5
kg balíčkoch, a netreba sa nikomu doprosovať.
Edita Bolemantová sa podujala, že ona zavolá Ing. Kovácsovi, či by nesponzoroval toto
podujatie mäsom z divočiny.
Ing. Tar navrhol, aby sa kúpila divočina, a pre vystupujúcich by sa varilo bravčové mäso –
odrezky, čo je približne 2,50 €/kg.
Mgr. Kassaiová dotazovala, či by vedel aj zabezpečiť toto mäso, lebo v tom prípade je
potrebné ho objednať.
Ďalej informovala prítomných, že p. Milan Dolník už priniesol jednu ovcu, nevie aká je
veľká, zatiaľ je u Ľ. Tótha.
Ing. Tar sa dotazoval, či je zabezpečené víno, či získala Mgr. Kassaiová sponzorov.
Mgr. Kassaiová uviedla, že nie, ona spolu s Gabrielou Szabó oslovili vystupujúcich
a zabezpečili hudbu.
Gabriela Szabó sa podujala, že skúsi osloviť pána Rúfusa a prostredníctvom neho získať
víno.
Eva Molnárova uviedla, že ona si zoberie na starosť chlieb. Osloví pána Tibora Straňáka,
ktorý aj vlani poskytol sponzorsky chlieb. Ďalej uviedla, že ona týždeň pred obecnými

slávnosťami bude odcestovaná, tak nebude vedieť pomôcť, ale v deň konania podujatia už
bude prítomná a pomôže. Taktiež prisľúbila, že upečie slané pečivo.
Ing. Tar navrhol, že požiada sponzorsky obchod s potravinami v Šalove 4G commercium,
s.r.o. o nealkoholické nápoje.
Mgr. Kassaiová podotkla, že tak ako vlani aj tento rok sa pokúsi zeleninu a zemiaky z Farmy
Kissovej od Ľudovíta Kissa.
Ďalej oboznámila prítomných, že súťaž vo varení guláša bude prebiehať na priestranstve pred
vinicami, a nie ako vlani, keď niektorí súťažiaci varili pri svojich pivniciach.
Gabriela Szabó uviedla, že do súťaže sa hlási družstvo z Čaty, zo Zalaby, Bc. Renáta
Kassaiová. Oslovila aj N. Mészarošovú a D. Miklóša, ktorý aj vlani varil spolu s Gabrielom
Palíkom a aj družstvo z Novej Viesky.
Homa Juraj sa ohlásil s tým, že on prispeje so sumou 50,00 € ako sponzorským darom, lebo
on nevie inak pomôcť, a pravdepodobne sa nebude vedieť ani zúčastniť tohto podujatia.
Edita Bolemantová dotazovala, kedy sa bude stavať pódium, lebo jej manžel prisľúbil pomoc
pri jeho zostavení, ale vie pomôcť len vo štvrtok.
V tejto časti rokovania odišla z rokovanie poslankyňa Molnárová, kvôli pracovným
záležitostiam.
Mgr. Kassaiová uviedla, že sa dohodla s p. Bolemantom, prídu pomôcť aj p. Pásztor, Š.
Leczki, G. Lacko, J. Miklóš. Vlani keď sa pódium rozoberalo, tak sa označili jednotlivé diely,
tak by nemal byť problém s jeho postavením.
Bolemantová prisľúbila, že napečie, ale iné nebude vedieť pomôcť, lebo bude mať celý
týždeň na starosti vnučku.
Gabriela Szabó podotkla, že p. Bolemantová má už po tretí krát čo sa koná podujatie nejakú
výhovorku, kvôli čomu sa nevie zúčastniť. Bolemantová oponovala s tým, že ju to
nezaujíma, a o rok bude koniec tomuto všetkému.
Alžbeta Čerbová dotazovala, aké budú odmeny pre vystupujúcich.
Mgr. Kassaiová sa vyjadrila, že tak ako vlani, po 50,00 € pre vystupujúcich, na zabezpečenie
hudby na večernú veselicu 110,00 € a náklady na dopravu plus náklady na ozvučenie. Ďalej
uviedla, že program sa začne 14.00 hod. s bohoslužbou, bude nasledovať vystúpenie
účinkujúcich a od 19.00 hod. sa koná veselica, ktorú zabezpečí Adzsika. Je s ňou dohodnuté,
že sa dostaví už na 13.00 hod., nakoľko zabezpečí ozvučenie celého podujatia.
Veselica bude trvať do 02. hod. rannej, na túto dobu dáva povolenie na rušenie nočného
kľudu, a takto sa to nahlási aj na políciu.
Ďalej uviedla, že okrem súťaže vo varení guláša budú ďalšie sprievodné akcie ako: súťaž
v pití piva pre dospelých, pre deti v pití mlieka a vo fúkaní balónov, maľovanie na tvár
a Juhász Gábor usporiada výstavu fotografií z histórie obce.
Gabriela Szabó spomenula situáciu z vlaňajšieho roka, keď hudobná skupina pila zadarmo
v bufete, takýmto aktivitám treba zabrániť. Navrhla, že osloví pána Rúfusa, že by mohol
vybaviť otvorenie pivnice, a o sponzorský dar vo forme vína bieleho aj červeného. Treba
osloviť ženy z obce, aby napiekli slané a sladké pečivo.
Alžbeta Čerbová pripomenula, že je potrebné uzatvoriť hromadnú licenčnú zmluvu so
Slovenským ochranným zväzom autorským za používanie hudobných diel v rámci hudobných
produkcií a vystúpení. Taktiež treba zistiť počet vystupujúcich.
Mgr. Kassaiová ešte pripomenula, že je potrebné objednať mobilný záchod, zakúpiť ceny pre
súťažiacich a vypožičať stoly a lavice od mesta Želiezovce. Ďalej uviedla, že ak bude pršať,
podujatie sa uskutoční v kultúrnom dome.
Ing. Tara poverila zabezpečením guľatiny pod lavice s výškou cca 40 cm a 30 cm priemer.

Poslanci sa zhodli na tom, že sa bude variť: fazuľový guláš s údeným kolenom, bravčový
guláš a guláš z baranieho mäsa.
Nakoľko poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy, starostka obce prečítala návrh uznesenia, a
dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 150/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
informáciu o prípravách k obecným slávnostiam, ktoré sa majú uskutočniť dňa 26.08.2017
b) prerokovalo
organizačno – technické zabezpečenie obecných slávností
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

6. Interpelácia
V tomto bode neboli žiadne interpelácie.
7. Diskusia
V tomto bode sa prihlásil o slovo poslanec Homa, že sa v cintoríne rozpadá kríž, či sa s tým
nedá niečo urobiť.
Edita Bolemantová upresnila, že ten kríž nie obec dala postaviť, a preto nemá nič spoločné
s jeho údržbou.
Mgr. Kassaiová potvrdila vyjadrenie pani Bolemantovej.
Nakoľko neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, Mgr. Kassaiová uzatvorila tento bod
rokovania.
8. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

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

