Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 28.03.2017
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Zsolt Štugel, dostavil sa v priebehu rokovania (1552 hod.)

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 13. zasadnutí OcZ. Na zasadnutí bol neprítomný jeden
poslanec - Zsolt Štugel. Mgr. Kassaiová konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania s poznámkou, že v bode 13. Rôzne,
písm. e) omylom bolo vynechané slovo „odvolanie“
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. Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ
vykoná: hlavná kontrolórka obce
5. Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
predkladá: hlavná kontrolórka obce
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
predkladá: hlavná kontrolórka obce
7. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šalov
predkladá: starostka obce
8. Návrh na prerokovanie platu starostky obce
predkladá: prednosta OcÚ
9. Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
predkladá: starostka obce
10. Návrh 1. úpravy rozpočtu za rok 2017
predkladá: účtovníčka obce
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11. Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na projekt „Sanácia miest
s nelegálne umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v obci
Šalov“
predkladá: starostka obce
12. Návrh „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šalov“
predkladá: starostka obce
13. Rôzne
.
a) Informatívna správa starostky obce vo veci odpredaja drevnej hmoty (p. Pastierovič)
predkladá: starostka obce a hlavná kontrolórka obce
b) návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na miestnych daniach a miestnom
poplatku za predošlé roky
predkladá: účtovníčka obce
c) návrh na riešenie túlavých psov v obci – súpis
v domácnostiach
predkladá: hlavná kontrolórka obce
d) návrh na odvolanie a vymenovanie členov rady v Klube voľno – časových aktivít
Šalove
predkladá: prednosta OcÚ
e) návrh na odvolanie a doplnenie člena Komisie školstva, kultúry a mládeže OcZ v Šalove
predkladá: prednosta OcÚ
14. Interpelácie
15. Diskusia
16. 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. 110/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 13. 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.
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Návrh na uznesenie č. 111/2017
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. Správa o kontrole plnenia uznesení OcZ
Správu o kontrole plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács.
Konštatovala, že na 12. zasadnutí OcZ dňa 12.12.2016 neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,

návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 112/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
konštatuje
že na 12. zasadnutí OcZ neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia, ktorých plnenie by
dnešného dňa malo byť kontrolované
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
-

5. Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 vykonala Mgr. A. Kovács, a konštatovala,
že v roku 2016 neboli podané žiadne sťažnosti a ani petície.

Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 113/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016
b) konštatuje,
že v roku 2016 neboli zaevidované žiadne sťažnosti a petície
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-
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Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

6.

Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016

Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 predložila Mgr. Kovács.
Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko poslanci k uvedenej správe nemali žiadne pripomienky, starostka obce požiadala prečítať

návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 114/2017

Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2016
a) prerokovalo
predloženú správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
b) schvaľuje
predloženú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2016 v súlade
s ustanovením § 18 f odsek 1 písmeno e/ zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
7.

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šalov

Mgr. Renáta Kassaiová informovala poslancov, že na základe uznesenia č. 107/2016 z 12.
zasadnutia OcZ Obce Šalov konaného dňa 12.12.2016 boli dňa 13.12.2016 vyhlásené voľby
na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce, nakoľko sa končí funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky obce dňa 04.04.2017. Termín na podanie písomných prihlášok bol 16.01.2017 do
15,00 hodiny. Do uvedeného termínu sa neprihlásil ani jeden uchádzač. Z uvedeného dôvodu
je potrebné opakovane vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a zákona o obecnom
zriadení. Podotkla, že na základe tejto skutočnosti už nebude dodržaná zákonom stanovená
lehota na vykonanie voľby hlavného kontrolóra, a to počas posledných 60 dní funkčného
obdobia doterajšieho HK. Starostka navrhla, že text „Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
obce“ v ktorom sú uvedené všetky údaje potrebné k podaniu prihlášky a podrobnosti
o spôsobe voľby hl. kontrolóra, bude zachovaný, len sa upravuje termín na podanie prihlášok
a termín konania voľby. Navrhuje termín na podanie prihlášok deň 25.04.2017 do 15,00 hod.
a termín konania voľby na deň 10.05.2017 o 15.00 hod.
Určené osoby, ktoré budú prítomné pri otváraní obálok, skontrolujú úplnosť podaných
prihlášok, a následne predložia obecnému zastupiteľstvu, navrhuje ponechať v zmysle
uznesenia č. 107/2016, a dala priestor na diskusiu k tomuto bodu.
Nakoľko neboli pripomienky k tomuto bodu rokovania, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šalov tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 115/2017

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 10.05.2017 o 15,00 hod.,
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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
C) určuje 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 15.05.2017 do 14.05.2023
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:
a) prihláška na obsadenie funkcie,
b) profesijný životopis,
c) doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní – overená fotokópia,
d) výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace,
e) 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.
8. Termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce
Šalov v termíne do 25.04.2017 do 15,00 hod.
9. Osoby prítomné pri otváraní obálok:
 Edita Bolemantová, poslankyňa
 Eva Molnárová, poslankyňa
 Gabriela Szabó, poslankyňa
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 25.04.2017 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
-
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Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
4
-

8.

Návrh na prerokovanie platu starostky obce

Ing. Július Tar predložil návrh na prerokovanie platu starostky obce. Navrhuje zmenu
zvýšenia minimálneho (základného) platu starostky obce z 20% na 25%, a to podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z.
Následne prečítal dôvodovú správu a vyzval prítomných poslancov na predloženie
pripomienok. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, prečítal návrh uznesenia, a dal hlasovať
k tomuto bodu programu.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 116/2017

Obecné zastupiteľstvo v Šalove v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien (ďalej len „zákon o platových pomeroch“)
a) berie na vedomie
výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2016 zverejnenú
Štatistickým úradom SR dňa 7.3.2017, na základe ktorej patrí základný plat starostke obce
v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona
b) schvaľuje
zmenu zvýšenia minimálneho (základného) platu starostky obce z 20% na 25% , a to podľa
§ 4 ods. 2 druhá veta zákona o platových pomeroch 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
-

Celkom
4
-

9.
Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
V tomto bode rokovania sa dostavil na zasadnutie OcZ poslanec Zsolt Štugel (o 15.52 hod).
Mgr. Renáta Kassaiová predložila na prerokovanie návrh VZN o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ktorý poslanci OcZ obdržali na preštudovanie a pripomienkovanie. Uviedla, že obec
je povinná mať schválené uvedené VZN. Po prečítaní dôvodovej správy otvorila diskusiu
s možnosťou pripomienkovania k uvedenému VZN.
Z obce Šalov je v DeD umiestnených až 21 detí. Uviedla, že ak má obec uložené opatrenia
orgánom SPOD a SD alebo súdom, je povinná ich vykonávať. Medzi takéto patrí aj obnova
rodinných pomerov, poskytovanie príspevku na dopravu do zariadenia za dieťaťom (do DeD)
a ďalšie.
Už teraz sa vyplatil príspevok na návštevu detí do DeD, po predložení žiadosti a cestovných
dokladov.
Eva Molnárová dotazovala, že keď z DeD prinesú deti do obce na prípadovú komisiu, kto
hradí cestovné výdavky, a či sa vzťahuje na každého možnosť poskytnutia príspevku na
cestovné.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že v prípade, keď privezú deti z DeD do obce, v tom prípade
cestovné náklady hradí detský domov. Poskytnutie príspevku na cestovné sa nevzťahuje na
každého rodiča, len u toho, kde má obec uložené opatrenie.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k tomuto bodu rokovania, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal
Ing. Tar.
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Návrh na uznesenie č. 117/2017

Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
schvaľuje
VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s účinnosťou 15 dní po schválení
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 1. úpravy rozpočtu za rok 2017

Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2017 predložila účtovníčka obce Alžbeta Čerbová. Uviedla,
že rozpočet sa musí upraviť aj kvôli VZN z predchádzajúceho bodu rokovania. Následne
prečítala dôvodovú správu k úprave rozpočtu. Dôvodovú správu obdržali poslanci na
pripomienkovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko neboli pripomienky k tomuto bodu rokovania, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č.118/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní predneseného návrhu na 1. úpravu rozpočtu
na rok 2017
A. prerokovalo
návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2017
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu na rok 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
-

Mgr. Renáta Kassaiová v tomto bode oboznámila poslancov, že na najbližšie zasadnutie
chystá predložiť návrh na zmenu VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej
núdzi obyvateľom obce, ktoré bolo schválené v roku 2016. Zmena sa bude týkať čl. 6. –
úhrada pohrebného a zabezpečenie pochovania, ktoré bude tiež predmetom zmeny v rozpočte.
Uviedla, že obec doteraz na základe žiadosti pozostalých v hmotnej núdze poskytla návratnú
finančnú výpomoc na pohreb rodinného príslušníka, občana obce. Pozostalým sa vyhotovil
splátkový kalendár, podpísali notársku zápisnicu, v ktorej sa zaviazali, že splatia obci svoj
dlh. Mnohí zaplatia jednu, dve splátky a viac neplatia.
Spomenula poslancom prípad, keď občan s trvalým pobytom v Šalove, ktorý sa už dlhé roky
v obci nezdržiaval zomrel v kat. území Levice. Pohrebná služba Kerberos z Levíc žiadala od
obce, aby zabezpečila pochovanie obyvateľa obce, v prípade zabezpečenia spopolnenia
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uhradiť 200 € za službu. Starostka obce odmietla zabezpečiť pochovanie obyvateľa, nakoľko
obec v zmysle zákona nemala povinnosť ho pochovať. Nakoľko ho našli v katastrálnom
území mesta Levice, odporučila im obrátiť sa na Mestský úrad Levice. Nakoniec ho
v Leviciach spopolnili v krematóriu.
Zmena vo VZN sa bude týkať spôsobu zabezpečenia pochovania, a to spopolnením ľudského
pozostatku v krematóriu za cca 200 €|. V prípade, ak rodina nezabezpečí pohreb rodinného
príslušníka, obec v zmysle zákona je povinná pochovať, zabezpečí prevoz do krematória
a uhradí náklady za spopolnenie.
Mgr. Kassaiová požiadala pracovníčku S. Pásztor, aby prichystala zoznam dlžníkov, ktorým
bola poskytnutá výpomoc na zabezpečenie pohrebu rodinného príslušníka, a ktorí sa zaviazali
výpomoc vrátiť do pokladne OcÚ na základe podpísanej notárskej zápisnice.
Otvorila diskusiu k tomuto návrhu a poprosila poslancov aby sa vyjadrili k tejto pripravovanej
zmene.
Edita Bolemantová sa vyjadrila, že pochovanie za 200 € je menej, ako 400 € za pohreb
11. Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na projekt
„Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk na
umiestnenie zberných nádob v obci Šalov“
V tomto bode rokovania Mgr. Renáta Kassaiová informovala poslancov o možnosti podania
žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na projekt „Sanácia miest s nelegálne
umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v obci Šalov“.
Uviedla, že pri získaní nenávratného finančného príspevku sa odstránia nezákonne uložené
skládky odpadu v obci, vybudujú sa spevnené plochy - stojiská na umiestnenie kontajnerov,
a nákup štyroch kontajnerov s objemom 7 m3 za finančnej spoluúčasti obce 4026,92 €.
Zsolt Štugel dotazoval, či sú v cene zahrnuté kontajnery, a kto bude odvážať odpad z nich.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že kontajnery sú zahrnuté v projekte, ostávajú ako majetok
obce. Odvoz smetí bude riešený so spoločnosťou, s ktorou bude mať obec zmluvu na odvoz
odpadu, t.č. to je MIKONA plus s.r.o., Želiezovce, ale bude vypísané nové výberové konanie
na zabezpečenie odvozu TKO.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko neboli iné dotazy a pripomienky k tomuto bodu rokovania, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal
Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č.119/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní podania žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje s kódom OPLZ–PO6–
SC611–2017-1, s názvom projektu „Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom
a vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob v obci Šalov“
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
a) Predloženie ŽoNFP resp. projektu, pričom ciele sú v súlade s platným programom rozvoja
obce.
b) Názov projektu: „Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom a vybudovanie stojísk

na umiestnenie zberných nádob v obci Šalov“.
c) Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1.
d) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
e) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
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v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. 3 995,28 EUR.
f) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
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. Návrh „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šalov“
Mgr. Renáta Kassaiová v tomto bode oboznámila poslancov s povinnosťami obce v zmysle
zákona o sociálnych službách. Medzi povinnosti patria aj vypracovať a schváliť komunitný
plán sociálnych služieb, vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, vyhotoviť
posudok odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v nízko
prahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby a ďalšie. Podľa zákona je obec povinná poskytnúť svojim občanom sociálne služby, ak
ich nevie poskytnúť, musí zabezpečiť dodavateľským spôsobom poskytovateľa takýchto
služieb. Obec musí najprv uzatvoriť zmluvu s posudkovým lekárom. Ak v obci žije občan,
ktorý by potreboval opatrovateľskú službu, tak ju obec musí zabezpečiť, ak nevie tak
zabezpečí formou terénnej opatrovateľskej služby.
Pripomenula prípad z vlaňajšieho roku, keď obyvateľa obce prepustili z nemocnice vo
vážnom zdravotnom stave, potreboval 24 hod. opateru, ale príbuzní sa nechceli o neho
postarať, tak obec mala povinnosť zabezpečiť mu umiestnenie v zariadení. Ťažko, ale sa mu
podarilo zabezpečiť umiestnenie v zariadení cez VÚC Nitra, čo však dotyčný odmietol.
Pred zasadnutím poslancom bol odovzdaný pracovný materiál: návrh Komunitného plánu
obce a návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby na preštudovanie. Starostka požiadala poslancov, aby preštudovali tieto návrhy,
upravili na podmienky obce a podali pripomienky do 15.4.2017, aby sa tieto pripomienky
mohli zapracovať do návrhu a na nasledujúcom zasadnutí schváliť Komunitný plán obce
Šalov a taktiež VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby. Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šalov na roky 2017 – 2022 a Návrh VZN
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby tvoria prílohu
zápisnice.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k tomuto bodu rokovania, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal
Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č.120/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po oboznámení s povinnosťami obce v zmysle zákona
o sociálnych službách vrátane povinnosti vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb
obce a VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
berie na vedomie
informácie o povinnostiach obce v zmysle zákona o sociálnych službách s tým, že obdržaný
výtlačok návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Šalov na roky 2017 – 2022
a Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby,
majú preštudovať a pripomienkovať do 15.04.2017.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
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Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
x
-

Molnárová
Eva
x

-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
5
-

13. Rôzne
a) Informatívna správa starostky obce vo veci odpredaja drevnej hmoty (p. Ivan Pastier)

K tomuto bodu rokovania Mgr. Renáta Kassaiová konštatovala, že v tejto veci sa koná, ale
veľmi pomaly. Uviedla, že v júni v roku 2016 bola na výsluchu a tento rok už bola tiež.
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács bola na výsluchu už tento rok dva krát. Následne
odovzdala slovo hl. kontrolórke obce, ktorá má čerstvejšie informácie.
Mgr. Adriana Kovács informovala poslancov o aktuálnom stave konania. Uviedla, že bola na
výsluchu, kde ju vyšetrovateľka informovala, že bývala starostka obce Božena Kapšová, a aj
Ivan Pastier už boli vypočutí a komunikujú s vyšetrovateľkou. Vyšetrovateľka prizvala
znalca, ale nemá ešte znalecký posudok. Obec požiadala v roku 2015 Lesy SR – Lesná správa
Želiezovce o odborný odhad množstva vyťažených stromov, ktorý je len orientačný a neslúži
na právne úkony. Vyčíslené množstvo vyťažených stromov v tomto odbornom odhade je
697,48 m3. . Vyšetrovateľka sa vyjadrila, že v tomto odbornom odhade je vyčíslená trhová
hodnota nejakého produktu, t.j. spracovaného, štiepeného, nabaleného produktu, a hodnota,
ktorú určí znalec sa určite bude líšiť od tejto hodnoty. Podľa zmluvy bola cena dohodnutá na
10,50 €/m3, tak by sa malo vychádzať z toho, aj keď to nie je hodnota podľa znaleckého
posudku, ale množstvo musia vedieť vypočítať.
Vyšetrovateľke bola predložená aj komunikácia medzi obcou a I. Pastierom, keď bol dotyčný
vyzvaný aby upravil terén. V rozhodnutí zo Životného prostredia bolo nariadené, že musí
vykonať aj náhradnú výsadbu, a tá nebola realizovaná, tak na tom môže obec stále trvať. Keď
p. Pastier poslal odpoveď na výzvu, tvrdil, že terén upravil, drevo si zobrali občania a bývala
starostka obce o tom vedela. Mgr. Adriana Kovács zároveň vyjadrila počudovanie nad tým, že
obec mala svoje drevo a na kúrenie si ho kupovala. Vyžiadala si faktúru za palivové drevo,
ktoré kupovala obec, aby ju mohla predložiť vyšetrovateľke.
Mgr. Renáta Kassaiová podotkla, že drevo sa predalo za 10,50 €/m3 a obec ho kupuje za cca
35-40 €/m3(t.j. trhová cena)
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že p. Pastier sa vyjadril, že čaká na faktúru od obce, a bývala
starostka tvrdí, že obec mu faktúru nevystavila a on určite preto nezaplatil. Obec nemá na
základe čoho vystaviť faktúru, keď nemá od p. Pastiera žiadne doklady o odvoze drevnej
hmoty. Nakoľko p. Pastier trvá na tom, že by zaplatil, Mgr. Adriana Kovács uviedla, že ak sa
vie podľa znaleckého posudku, podľa priemeru obvodu kmeňov, množstva a na základe
zmluvy vypočítať, tak nech doplatí rozdiel. Navrhla, aby sa s ním nejakým spôsobom
dohodlo, treba s ním jednať aby aspoň doplatil rozdiel podľa zmluvy.
Eva Molnárová dotazovala, či sa s ním bude dať takýmto spôsobom dohodnúť.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že p. Pastier s vyšetrovateľkou spolupracuje, berie jej telefón,
je ústretivý, tvrdí, že je ochotný zaplatiť ak sa mu vystaví faktúra. Navrhla, aby sa s ním
jednalo.
Ak sa prijme uznesenie, že obec s ním chce jednať, pošle sa aj vyšetrovateľke, dokážeme, že
zo strany obce je ochota jednať s ním, ale on zavádza a nechce s obcou jednať.
Ing. Július Tar dotazoval, že keď sa dokáže, že nás podvádza, či bude naplnená skutková
podstata.
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Mgr. Adriana Kovács uviedla, že vyšetrovateľka povedala, že ona vyšetrí, ale už obec si bude
musieť v občiansko-súdnom konaní škodu vymáhať. Občiansko-súdne konanie bude na dlhú
dobu. Keď vyšetrovateľka vyšetruje už rok – dva, možno sa to bude ešte rok ťahať, tak
občiansko-súdne konanie bude ešte dlhšie, a tam bude dokazovanie veľmi ťažké. Hlavná
kontrolórka navrhla dohodnúť sa s pánom Pastierom, lebo obec peniaze potrebuje a od
bývalej starostky obce nedostaneme naspäť nič, ani tablet nevrátila.
Ing. Július Tar odporučil, ak by sa podarilo dohodnúť s p. Pastierom, tak to treba riešiť
s notárskou zápisnicou.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že vyšetrovateľka sa vyjadrila, že vyčíslená hodnota sa líši, ale
ešte nemá znalecký posudok len to vie od znalca. Ale obec má v kontrolnej správe, že
Mgr. Adriana Kovács odporučila dať vyhotoviť znalecký posudok a vyšetrovateľka hneď
oponovala s tým, prečo ho nedala obec vyhotoviť. Mgr. A. Kovács sa vyjadrila, že obec ho
nedala vyhotoviť, lebo vedela že polícia si dá spraviť vlastný znalecký posudok. Keď bolo
drevo za zmluvnené, a podľa obvodu kmeňa by sa dalo vypočítať. Ďalej uviedla že
informovala vyšetrovateľku, že bude zastupiteľstvo na ktorom informuje poslancov, oni
rozhodnú ako bude obec ďalej postupovať, medzitým aj vyšetrovateľka získa znalecký
posudok.
Eva Molnárová dotazovala, či I. Pastier vyhlásil pred vyšetrovateľkou že je ochotný zaplatiť,
či to má vyšetrovateľka aj v zápise.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že v zápise to nemá a ani my to nemáme v jeho vyjadrení, ale
I. Pastier tvrdí že je ochotný zaplatiť, ale čaká na faktúru do dnešného dňa. Vyšetrovateľka
oponuje s tým a aj I. Pastier, že obec nedala faktúru a obec má neporiadok v účtovných
papieroch.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že keď bol vyzvaný pán Pastier na úpravu terénu, prisľúbil,
že príde na obecný úrad a spoločne sa vykoná obhliadka miesta výrubu. Na obhliadku síce
prišiel, ale na obecnom úrade sa nezastavil, a vykonal obhliadku sám, následne poslal
vyjadrenie. Starostka obce prečítala vyjadrenie pána Pastiera zo dňa 17.6.2015, ktoré tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Alžbeta Čerbová dotazovala, že akú faktúru čaká, keď vo vyjadrení uvádza, že zálohovou
faktúrou uhradil, veď zo strany obce nebola žiadna faktúra vystavená.
Mgr. Renáta Kassaiová dotazovala, že ako mohli poslať na účet peniaze pod takým názvom,
že „úhrada faktúry“, keď nebola vystavená faktúra a ani zálohová faktúra, ktorú spomínal p.
Pastier v písomnom vyjadrení. Jeho účtovníčka začala žiadať faktúru v januári 2015, a tvrdila,
že ešte v decembri 2014 hovorila s Mgr. Kassaiovou, čo ona odmieta, nakoľko do funkcie
nastúpila až 2.1.2015. Uviedla, že keď bola na výsluchu, vyšetrovateľka sa jej vypytovala na
čí podnet začala toto konanie. Uviedla, že ho začala práve na podnet účtovníčky I. Pastiera,
nakoľko s ňou určite nehovorila.
Ďalej uviedla, že I. Pastier zaplatil 3 500,- € čo je za cca 350 m3, ďalších 100 m3zostalo
v jarku. Podľa vyčíslenia výrubu drevín od Lesov SR bolo vyťaženej cca 690 m 3 drevnej
hmoty, tak musí vedieť koľko ešte nezaplatil.
Zsolt Štugel uviedol, že prišli s autom, naložili metrovicu a zobrali preč. Boli to také hrubé
konáre a všetko.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že on tvrdí, že to drevo nechal pre obyvateľov obce na
základe dohody s bývalou starostkou. Keď brali a nakladali na auto isté množstvo drevnej
hmoty, tak šofér musel mať doklady – prepravný list, kde je uvedený dátum, ŠPZ, meno
vodiča, množstvo atď. Drevnú hmotu hneď predal, bol len sprostredkovateľom.
Zsolt Štugel podotkol, že keď naložili drevo a zobrali ho preč, tak museli vedieť kam ho
berú. Nie jeho autá nosili preč drevnú hmotu, on bol len sprostredkovateľom. Bolo by dobré
zistiť kam brali drevnú hmotu. Vodič musel mať prepravné lístky, s uvedeným množstvom
(m3).
Mgr. Renáta Kassaiová upresnila, že keď požiadala Štátne lesy o vyčíslenie množstva
vyrúbanej drevnej hmoty aj oni potvrdili, že vodič auta musel mať doklady kam berie drevo
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a aj jeho množstvo. V roku 2009 mal pán Zbynovec záujem o kúpu drevnej hmoty v tom čase
za 300 Sk/m3 a vtedy hovoril, že berie do Ružomberka.
Eva Molnárová podotkla, že keď tvrdí, že doklady odovzdal bývalej starostke, musí mať
duplikáty týchto dokladov.
Mgr. Renáta Kassaiová konštatovala, že z vyjadrení p. Pastiera je zrejmé, že nemá záujem
ešte doplatiť dlžnú časť.
Mgr. Adriana Kovács podotkla, že keď kúpil drevo, ako vie predať, keď nemá doklady
o nadobudnutí. Má to mať na sklade aj v účtovnej evidencii. Vyšetrovateľka by mala pozvať
znalca z odboru účtovníctva, na účtovnú evidenciu, skladové hospodárstvo atď.
Eva Molnárová súhlasí aby sa p. Pastierom jednalo, a skúsiť sa s ním dohodnúť.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že ak je prípad na polícií, tak to niekto dozoruje z prokuratúry
a preto by mali poslanci prijať ukladacie uznesenie pre OcÚ, pozvať I. Pastiera
a dozorujúceho prokurátora, a zároveň sa toto uznesenie pošle vyšetrovateľke.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že podanie bolo podané ako „ podnet na preskúmanie
zákonnosti postupu bývalej starostky obce Šalov“, teda sa nejedná len o odpredaj drevnej
hmoty, ale aj vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa. Navrhla opätovne vyzvať I.
Pastiera na doloženie kópií dokladov o oidvoze drevnej hmoty. Istý ľudia pracujú aj po
večeroch aby sa čím viac usporilo pre obec, niekto ďalší zničí túto snahu.
Mgr. Adriana Kovács navrhla, aby sa pozvala aj bývalá starostka B. Kapšová, nakoľko sa to
aj jej týka.
Fotokópie: Vyčíslenie výrubu drevín v k.ú. Šalov od Lesy SR, Podnet na preskúmanie
postupu bývalej starostky obce Šalov, Vyjadrenie I. Pastiera k výzve na úpravu terénu po
ukončení ťažby a Uznesenie ORPZ Levice, odbor kriminálnej polície Levice tvoria prílohu
tejto zápisnice.
Nakoľko neboli už ďalšie pripomienky k tomuto bodu rokovania starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal
Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 121/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení správy starostky obce a hlavnej kontrolórky
obce vo veci odpredaja drevnej hmoty (p. Ivan Pastier), ktorou vecou sa zaoberá Okresné
riaditeľstvo PZ v Leviciach, odbor kriminálnej polície, pod. ČVS: ORP- 91/1-VYS-LV-2016
(uznesenie zo dňa 03.03.2016)
A. berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o aktuálnom stave konania
B. schvaľuje
na návrh hlavnej kontrolórky obce zvolať neplánované riadne zasadnutie OcZ v Šalove
v termíne najneskôr do 20.04.2017 a to za účasti prizvaných osôb:
- dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Levice,
- Ivan Pastier, IČO: 44925301, 935 56 Starý Hrádok č.15,
- Božena Kapšová, bývalá starostka obce , bytom 935 71 Šalov č. 131,
C. ukladá
Obecnému úradu v Šalove vyzvať p. Pastiera na predloženie kópií dokladov z účtovníctva,
ktoré sa týkajú odvezenej drevnej hmoty z katastrálneho územia obce Šalov na základe
Kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2014 (prepravný list – dátum, čas, meno vodiča, ŠPZ vozidla,
množstvo a názov tovaru) v termíne najneskôr do 20.04.2017 .
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
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Szabó
Gabriela

Štugel
Zsolt

Celkom

Za
Proti
Zdržal sa

x
-

x
-

x

-

x
-

x
-

5
-

13. Rôzne
b) návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok na miestnych daniach a miestnom
poplatku
Účtovníčka obce Alžbeta Čerbová predložila návrh na odpísanie nevymožiteľných
pohľadávok spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce na
základe odporúčacieho listu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2015.
Následne prečítala dôvodovú správu, v ktorej uviedla, že celkom navrhuje odpis
nevymožiteľných pohľadávok k 31.12.2016 vo výške 10.398,10 €|.
Mgr. Renáta Kassaiová otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko neboli pripomienky k tomuto bodu rokovania starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č.122/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení návrhu na odpísanie nevymožiteľných
pohľadávok na miestnych daniach a miestnom poplatku za predošlé roky
A. berie na vedomie
správu o nevymožiteľných pohľadávkach na miestnych daniach a miestnom poplatku za
predošlé roky
B. schvaľuje
odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za predošlé roky, až do 31.12. 2016 v celkovej sume
10 398,10 €
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
-

c) návrh na riešenie túlavých psov v obci – súpis
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács sa v tomto bode rokovania vrátila k neustálemu
problému s túlavými psami v obci, nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí sa riešil tento
problém a poslanci nedali žiadny návrh na riešenie.
Navrhla, že správca dane môže na základe súpisu psov vydať rozhodnutie, a preto navrhla
zriadiť komisie z poslancov a zamestnanca OcÚ a vykonať súpis psov v obci. Nakoľko majú
poslanci rozdelené v obci obvody, tak by mohli za svoj obvod vykonať toto zisťovanie.
Ing. Július Tar dotazoval, či si môžu poslanci aj zo svojich komisií pozvať členov na súpis
psov.
Eva Molnárová súhlasí s tým, aby si poslanci pozvali na súpis psov členov zo svojich komisií.
Mgr. Renáta Kassaiová poznamenala, že obec nemá právo vystaviť rozhodnutie na daň za
psa, keď dotyčný neprizná svojich psov a nemá ich nahlásených v evidencii na obecnom
úrade. Navrhla p. S. Pásztor, ktorá pracuje s daňami, aby sa zúčastnila tohto súpisu.
Mgr. Adriana Kovács uviedla, že na súpise sa spíše počet psov v domácnostiach, a bude
možné zosúladiť stav a vydať rozhodnutie.
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Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k tomuto bodu rokovania starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal
Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č.123/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na riešenie túlavých psov v obci –
súpis v domácnostiach
A) prerokovalo
návrh hlavnej kontrolórky obce na riešenie túlavých psov v obci
B) schvaľuje
zistiť na základe súpisu počet psov v jednotlivých domácnostiach v k.ú. obce Šalov za účelom
zosúladenia stavu a vydania rozhodnutia
C) zriaďuje
komisiu v zložení poslancov OZ (AD HOC) a zamestnanca obce zodpovedného za miestne
dane a poplatky
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
-

Po ukončení tohto bodu rokovania sa Mgr. Adriana Kovács ospravedlnila, a odišla z rokovania OcZ
kvôli ďalším pracovným záležitostiam.

d) návrh na odvolanie a vymenovanie členov rady v Klube voľno – časových aktivít
v Šalove
Ing. Július Tar predložil návrh vedúcej Klubu voľno –časových aktivít v Šalove na odvolanie
a vymenovanie členov rady. Vedúca KVČA p. Muchová navrhla Obecnému zastupiteľstvu
v Šalove odvolať z funkcie členov rady Kristínu Czafíkovú a Andreu Csafíkovú za
dlhotrvajúcu pasivitu v tejto rade. Zároveň navrhla vymenovať do funkcie člena rady KVČA
Máriu Máčajovú.
Nakoľko neboli pripomienky k tomuto bodu rokovania starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na odvolanie a vymenovanie členov rady KVČA v Šalove tvorí prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie č.124/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na odvolanie a vymenovanie členov
rady v Klube voľno – časových aktivít v Šalove
A) odvoláva
Kristínu Czafíkovú a Andreu Czafíkovú z funkcie členov rady KVČA v Šalove za dlhodobú
pasivitu ku dňu 31.03.2017
B) vymenováva
Máriu Máčajovú do funkcie člena rady KVČA ku dňu 01.04.2017
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
14

Szabó
Gabriela

Štugel
Zsolt

Celkom

Za
Proti
Zdržal sa

x
-

x
-

x

-

x
-

x
-

5
-

e) návrh na odvolanie a doplnenie člena Komisie školstva, kultúry a mládeže OcZ
v Šalove
Ing. Július Tar predložil návrh na odvolanie člena Komisie školstva, kultúry a mládeže
v Šalove, Mgr. Evu Bényiovú, ktorá za vzdialenosť a jej pracovné zaradenie na terajšom
pracovisku (ÚPSVaR Dunajská Streda) nemôže vykonávať funkciu člena tejto komisie.
Uviedol, že bola navrhnutá za člena do tejto komisie obyvateľka obce p. Katarína Urbánová,
ale odmietla, preto komisia ŠKaM nebude doplnená novým členom.
Mgr. Renáta Kassaiová navrhla osloviť p. Alenu Štugelovú, ktorá sa už v minulosti zapojila
do činností s deťmi a mládežou.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k tomuto bodu rokovania starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal
Ing. Tar.
Návrh na odvolanie člena Komisie školstva, kultúry a mládeže v Šalove tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Návrh na uznesenie č.125/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na odvolanie a doplnenie člena
Komisie školstva, kultúry a mládeže OZ v Šalove na návrh predsedu tejto komisie
a) odvoláva
na návrh predsedu tejto komisie z funkcie člena Komisie školstva, kultúry a mládeže OZ
v Šalove Mgr. Evu Bényiovú.
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
-

14. Interpelácie
V tomto bode rokovania neboli žiadne interpelácie

15. Diskusia
Poslankyňa Eva Molnárová sa prihlásila do diskusie s dotazom, či sa dá riešiť neporiadok na
dvoroch obyvateľov obce. Uviedla, že na dvore rodinného domu v ktorom bez prihlásenia
býva Patrik Mikloš, je veľa smetí, vypovedane smetisko, na ktorom sa hrajú jeho deti.
Zsolt Štugel podotkol, že s tým sa nedá nič robiť, lebo povedia, že obec to nemá riešiť obec.
Eva Molnárová oponovala s tým, že nehnuteľnosť má svojho majiteľa, tak je potrebné ho
vyzvať, aby sa postarali o svoju nehnuteľnosť. Majitelia domu sa ale vyjadrili, že odkedy sa
odtiaľ odsťahoval Dušan Brusnický, ani nevedia kto tam býva.
Ing. Július Tar objasnil situáciu s uvedenou nehnuteľnosťou. V roku 1999 už t. č. zosnulý
majiteľ spolu s jeho manželkou nehnuteľnosti dal súhlas Dušanovi Brusnickému na užívanie
nehnuteľnosti s tým, že ju bude udržiavať a platiť DZN, o tom je na tunajšom obecnom
úrade čestné vyhlásenie dotknutých osôb. Menovaný však túto nehnuteľnosť prepustil inému.
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Nakoľko v dedičskom konaní bola táto nehnuteľnosť vynechaná, tak t. č. časť majetkového
podielu nie je majetko - právne vysporiadaný, Ing. Július Tar neoficiálne upozornil p. Viliama
Šubu na túto situáciu ten navrhol, že by nehnuteľnosť daroval obci.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že nakoľko sa jedná o neznámeho vlastníka, nemôže sa
rodina Šubových vyzvať. Podľa zákona ak niekto uvidí nezákonne uložený odpad treba ho
nahlásiť na obec, a tá to nahlási na políciu, ktorá sa s tým bude zaoberať. Obec to nebude
odstraňovať na vlastné náklady a ani prostredníctvom fondov.
Zmluva na užívanie nehnuteľnosti z roku 1999 s Dušanom Brusnickým je už neplatná, Patrika
Mikloša sa nedá vyzvať nakoľko tam nie je prihlásený na pobyt. Obec nevie inak konať len
nahlásiť na ŽP, alebo rovno na políciu.
Mgr. Renáta Kassaiová informovala poslancov, že vo februári bola vyhlásená výzva a
naskytla sa možnosť čerpať dotáciu od NSK cez LEADER. Uviedla, že za obec podala
projekt na vybudovanie parku – detského ihriska, ktoré sa má vybudovať na nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce, oproti kostolu a škole.
Ďalej uviedla, že zahlásila aj Reformovanú cirkev v Šalove, vyplatila členské ako fyzická
osoba. Cez tento projekt chce pomôcť pri vydaní knihy „Dejiny Šalova“ ktorú zostavili Erika
Ambrusová a Štefan Zsigmond. Mgr. Renáta Kassaiová im prisľúbila pomoc, tak teraz
podala projekt na vydanie tejto publikácie.
Ďalej uviedla, že bude 100. výročie narodenia Vilmosa Csontosa a z tohto projektu sa dá
vyhotoviť aj pamätná tabuľa.
Do diskusie sa prihlásil Zsolt Štugel s príspevkom, že vo večerných hodinách cca o polnoci
okolo kostola behajú maloleté deti Attilu Balázsa a dcéra Dušana Brusnického.
Mgr. Renáta Kassaiová podotkla, že kvôli takémuto problému bol už v minulosti vypnuté
verejné osvetlenie pred domom rodiny Lászlóovej, aby tam neťahalo deti.
V ďalšom príspevku sa vrátila k téme túlavých psov. Uviedla, že obec má zmluvu s Útulkom
zvierat OZ Šťastný domov v Leviciach. V prípade túlavých psov, bude zabezpečený odchyt
týchto psov na základe zmluvy. Preto je potrebné pri miestnom zisťovaní v prípade, že na
dvore bude viac psov a dotyčný neprizná všetkých, dať podpísať vyhlásenie, že to nie sú jeho
psy, aby bol možný odchyt.
Dotazovala Zsolta Štugela, že na 12. zasadnutí OcZ prisľúbil, že sa porozpráva s Elemírom
Müllerom ohľadne psov na jeho dvore, ktoré vybehávajú na ulicu a útočia na okoloidúcich.
Zsolt Štugel uviedol, že menovaného upozornil aby si ustrážil svojich psov.
Mgr. Renáta Kassaiová upozornila Zsolta Štugela, že aj jeho ovce voľne behajú po obci
a obyvatelia obce sa sťažujú.
Zsolt Štugel na to reagoval s tým, že nikomu neublížia a obyvatelia sa majú sťažovať jemu.
Do diskusie neboli ďalšie príspevky.

16. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

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