Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 14.12.2017

Prítomní:

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

Neprítomná: Edita Bolemantová
Ďalší prítomní:

Zapisovateľka:

Ing. Július Tar, prednosta OcÚ,
Mgr. Adriana Kovács,
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,
Sylvia Pásztor, adm. pracovníčka,
Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 19. zasadnutí OcZ a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné, z celkového počtu poslancov sú prítomní štyria, neprítomná je poslankyňa Edita
Bolemantová, ktorá sa neospravedlnila.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
vykoná: starostka obce
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
vykoná: starostka obce
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 so stanoviskom
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
predkladá: účtovníčka obce a hlavný kontrolór obce
Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
predkladá: hlavný kontrolór obce
Rôzne
Interpelácie poslancov OcZ
Diskusia
Záver

Starostka obce navrhla aby sa vynechal bod 5. Rôzne. Požiadala poslancov, aby sa k navrhnutému
programu zasadnutia vyjadrili.
Poslanci OcZ nemali k programu rokovania návrhy na doplnenie a ani k jeho zmene žiadne
pripomienky, starostka obce prečítala návrh uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto bodu
programu.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.

Návrh na uznesenie č. 155/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
zmenený program rokovania 19. zasadnutia OcZ, a to vynechanie bodu č. 5. Rôzne
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Juraj Homa, Eva Molnárová a
Zsolt Štugel
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Eva Molnárová a Gabriela Szabó.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
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. 156/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Juraj Homa, Eva Molnárová a Zsolt Štugel
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 so stanoviskom
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
V tomto bode starostka obce poprosila účtovníčku obce p. Čerbovú aby predložila návrh rozpočtu
na rok 2018. Pani Čerbová oboznámila poslancov s rozpočtom na rok 2018. Poslanci v predstihu
obdržali návrh rozpočtu na preštudovaniue.
Následne hlavná kontrolórka Mgr. Kovács prečítala „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu obce Šalov pre roky 2018-2019-2020“. V stanovisku odporúča Návrh rozpočtu
pre rok 2018 schváliť a priebežne v roku 2018 sledovať pnenie, vývoj hospodárenia podľa
schváleného rozpočtu a v prípade potreby v priebehu rozpočtového roka tento rozpočet upraviť.
Rozpočet na rok 2019 a 2020 doporučuje zobrať na vedomie.
Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 a odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Poslanci nemali žiadne dotazy
a pripomienky k návrhu rozpočtu.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh
uznesenia prečítala Eva Molnárová.

Návrh na uznesenie č. 157/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na
roky 2019 – 2020
A. prerokovalo
návrh rozpočtu obce na rok 2018
B. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2018 bez programovej štruktúry
C. berie na vedomie
výhľadový rozpočet na rok 2019 - 2020
D. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

4.

Bolemantová
Edita
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 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 otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania, ale nakoľko poslanci nemali žiadne
dotazy a pripomienky k návrhu rozpočtu požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať
k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 158/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
b) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
c) poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na
1. polrok 2018
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
-

Homa
Juraj
x
-

6. Interpelácie poslancov OcZ
V tomto bode neboli žiadne interpelácie.

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

7. Diskusia
V diskusii sa o slovo prihlásil Ing. Tar v náväznosti k už prejednanému návrhu rozpočtu obce na
rok 2018 v ktorom sa spomenuli aj pohľadávky ktoré eviduje obec. V mesiaci november sa
zúčastnil školenia, ktorého súčasťou bola aj téma vymáhania pohľadávok, a v krátkosti oboznámil
poslancov o možnostiach vymáhania pohľadávok a postupe pri exekúcii.
Uviedol, že existujú daňové a nedaňové exekúcie.
Medzi nedaňové exekúcie v obci patria pohľadávky, ktoré vznikli pri poskytnutí návratného
finančného príspevku pozostalému zabezpečujúcemu pohreb rodinného príslušníka. Poskytnutie
príspevku sa už rieši notárskou zápisnicou u notára. V týchto prípadoch ak sú pohľadávky, tak sa
vec postupuje priamo k exekútorovi. Je to spojené s finančnými nákladmi (cca 16-17 €), ktoré musí
exekútor zaplatiť na súd, aby mu bol vydaný príkaz na exekúciu.
Uviedol, že v obci sú také prípady, že dlžníci nereagujú na výzvy, a preto, ak dá štatutárny zástupca
pokyn, začne s exekúciou.
Mgr. Kassaiová podotkla, že obec už v prípade pohrebu nebude poskytovať výpomoc pozostalým
na pohreb, ale vyplatí spopolnenie (t. j. zabezpečí to čo ukladá zákon).
Medzi daňové exekúcie patria pohľadávky, ktoré vyplývajú z miestnych daní a poplatkov. Ak
daňovník nezaplatí daň v lehote, posiela sa mu výzva. Nakoľko 30.novembra bol posledný termín
splátok, začínajú sa posielať výzvy dlžníkom. Po obdržaní výzvy má dlžník 15. dní na podanie
námietky, ak ju nepodá, tak 16. dňom sa môže začať konanie.
Vymáhať dlžnú sumu sa môže zrážkami zo mzdy alebo z iných príjmov, napr. dôchodok. Ak sa
strháva z dôchodku, tak Sociálna poisťovňa strháva, síce sú to malé sumy ( 2€-2,50€), ale aspoň
posiela, ale bol už aj taký prípad, že dôchodok je taký nízky, že sa z neho nemôže strhnúť nič.
V takomto prípade sa daňové exekučné konanie musí zastaviť.
Ďalej uviedol, že ešte je možnosť na exekúciu ak má dlžník účet v peňažnom ústave. V tomto
prípade však musí obec zistiť v ktorom peňažnom ústave z 27 má dotyčná osoba účet.
Podotkol, že najviac pohľadávok v obci je na miestnom poplatku za komunálny odpad.
Ďalej ešte uviedol, že ak dlžoba presiahne sumu 2660 € tak je to už trestný čin, a vec sa postupuje
na políciu.
Mgr. Kassaiová podotkla, že aj poslanci OcZ dlhujú na daniach a miestnych poplatkoch obci.
Uviedla, že sa im vyplatí odmena, a oni majú podlžnosti voči obci.
Dotazovala, či sa im môže automaticky strhnúť pohľadávka z odmeny, t.j., že sa im nevyplatí
odmena.
Mgr. Kovács potvrdila, že sa môže z odmeny poslanca strhnúť pohľadávka. Uviedla, že to treba
riešiť vypísaním výdavkového a príjmového dokladu.
Ing. Tar navrhol, aby sa vec riešila podľa občianskeho zákonníka t.j. dlžník – poslanec podpíše, že
súhlasí so zrážkou a priložia sa pokladničné doklady.
Poslanci nemali námietky voči tomuto riešeniu pohľadávok od poslancov OcZ.
Ing. Tar ďalej pripomenul, že v roku 2018 bude 110. výročie narodenia básnika Csontosa Viliama,
rodáka zo Šalova.
Navrhol, aby sa na jeho počesť dala vyhotoviť pamätná tabuľa z financií získaných cez vyhlásené
výzvy. Odporučil, že by bolo dobré porozprávať sa s rodinnými príslušníkmi básnika o plánovanej
spomienkovej oslave, a uviedol, že aj on by bol nápomocný.
Mgr. Kassaiová poznamenala, že už je podaná žiadosť na poskytnutie dotácie od Nitrianskeho
samosprávneho kraja na „Obecné slávnosti 2018 spojené s oslavou 110. výročia narodenia básnika
Viliama Csontosa“ so zámerom osadenia pamätnej tabule. Ak žiadosť bude schválená a priznaná
dotácia, z poskytnutých financií sa vyhotoví aj mramorová pamätná tabuľa.
Nakoľko už v tomto bode neboli iné diskusné príspevky, starostka obce ukončila tento bod
rokovania.

8. Záver
Na záver Mgr. Kassaiová poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

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

