Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 14.12.2020
Prítomní:

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

Ďalší prítomní: Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce
Neprítomná:
Zapisovateľka:

Mgr. Adriana Kovács, kontrolórka obce - ospravedlnená
Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

PROGRAM
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021
Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022-2023
Návrh Zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenej so spoločnosťou
4G commercium s.r.o, Malé Ludince č.18
7. Návrh Zmluvy o zabezpečení odchytu a karantenizácii túlavých psov na území obce
Šalov s poskytovateľom OZ Šťastný domov – Happy House
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10. Diskusia
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 11. zasadnutí OcZ, prítomní sú všetci poslanci, a preto
vyhlásila obecné zastupiteľstvo za 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 za jeho schválenie.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program rokovania 11. zasadnutia OcZ.
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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:
Bc. Renáta Kassaiová, Gabriela Szabó a Jolana Kotaszová.
Za overovateľov boli určené: Ingrida Baranyaiová a Eva Molnárová.
Za zapisovateľku bola určená M. Juhászová.
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 Bc.Kassaiová
Návrh na uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: Bc. Renáta Kassaiová, Gabriela Szabó a Jolana Kotaszová
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
-

3. Kontrola uznesení
Nakoľko na zasadnutí nebola prítomná HK, kontrolu uznesení z 10. zasadnutia OcZ dňa
18.11.2020 predložila starostka, a konštatovala, že ukladacie uznesenia sa priebežne plnia.
Nakoľko poslanci nemali žiadne dotazy, návrh na uznesenie prečítala Bc. Kassaiová.
Návrh uznesenia č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po kontrole uznesení z 10. zasadnutia OcZ dňa18.11.2020
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z 10. zasadnutia, ktoré sa priebežne plnia
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021 bol vyvesený na úradnej
tabuli obce a aj na webovom sídle obce po dobu 15 dní, k zverejnenému návrhu žiadne
pripomienky neboli doručené na obecný úrad. Nakoľko hlavná kontrolórka obce nie je
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prítomná, návrh plánu kontrolnej činnosti prečítala starostka obce, a dala priestor poslancov
na pripomienkovanie. Poslanci nemali návrhy ani otázky k predloženému plánu kontrolnej
činnosti, preto starostka požiadala prečítať návrh uznesenia.
Návrh uznesenia č.81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po predložení plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na rok 2021
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2021
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. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022-2023
Návrh rozpočtu na roky 2021-2022-2023 bol doručený poslancom v predstihu
na preštudovanie a pripomienkovanie, dňa 27.11.2020 bol zverejnený na webovej stránke
obce a na úradnej tabuli obce, ale na OcÚ neboli doručené žiadne pripomienky. Starostka
požiadala účtovníčku obce, aby predložila návrh rozpočtu a aj odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k uvedenému návrhu.
Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022-2023 a stanovisko HK tvoria prílohu tejto zápisnice.
Návrh uznesenia č.82/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní programového bodu Návrh rozpočtu obce
na roky 2021-2022-2023
a)prerokovalo
návrh rozpočtu obce na rok 2021
b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
c) schvaľuje
rozpočet obce na rok 2021 bez programovej štruktúry
d) berie na vedomie
výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
x
Za
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x

-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

6. Návrh Zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenej so spoločnosťou
4G commercium s.r.o, Malé Ludince č.18
V tomto bode starostka obce informovala poslancov, že uznesení obecného zastupiteľstva č.
72/2020 schválený zámer obce prenajať majetok obce – nebytový priestor spôsobom hodného
osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli obce a aj na webovej stránke obce od
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19.11.2020 do dnešného dňa, na obecný úrad neboli prijaté žiadne pripomienky ani návrhy k
uvedenému zámeru. Starostka predložila poslancom pripravený návrh Zmluvy o nájme
nebytového priestoru so zapracovanými podmienkami prenájmu dohodnutými na 10.
zasadnutí OcZ dňa 18.11.2020. Po prerokovaní návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru
zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu, návrh
uznesenia prečítala Bc.Kassaiová.
Návrh uznesenia č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Zmluvy o nájme nebytového priestoru
uzatvorenej so spoločnosťou 4G commercium s.r.o, Malé Ludince č.18
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru so spoločnosťou 4G commercium s.r.o,
Malé Ludince č.18 o výmere 33,36 m2 nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti zapísaného
na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Leviciach, na LV č. 1, v katastrálnom území obce
Šalov, kultúrny dom so súpisným číslom 15, na parcele CKN č. 123/2.
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
-

7. Návrh Zmluvy o zabezpečení odchytu a karantenizácii túlavých psov na území obce
Šalov s poskytovateľom OZ Šťastný domov – Happy House
Starostka obce k tomuto bodu predložila dôvodovú správu, v ktorej oboznámila poslancov
s povinnosťami obce v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, a to zabezpečiť odchyt
túlavých zvierat na území obce osobou schválenou na odchyt, prevziať túlavé zvieratá
nájdené na území obce, a ich následné umiestnenie v karanténnej stanici alebo útulku pre
zvieratá, a zabezpečiť starostlivosť o tieto túlavé zvieratá. Nakoľko obec nie je osobou
schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat
s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
V zmysle uznesenia OcZ č. 77/2020 jednala s predsedom Občianskeho združenia Šťastný
domov Happy Hause v Leviciach, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu na zabezpečenie
odchytu a karantenizáciu túlavých psov na území obce do 31.12.2020, a dohodli sa na nových
všeobecných zmluvných podmienkach platných od roku 2021 aj pre ostatné zazmluvnené
obce s tým, že po uplynutí doby určenej zákonom sa obec zrieka vlastníckeho práva na
odchytené zviera v prospech OZ Šťastný domov Happy House. Starostka predložila návrh
Zmluvy o zabezpečení odchytu a karantenizácii túlavých psov na území obce Šalov
s poskytovateľom OZ Šťastný domov – Happy House, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je
Príloha č. 1 v ktorej je uvedený cenník služiebza vykonané služby uvedené v článku II.
zmluvy a paušálny ročný príspevok na prevádzku karanténnej stanice. Starostka dala priestor
na pripomienkovanie návrhu zmluvy a cenovej ponuky zo strany OZ.
Poslanci k uvedenému návrhu zmluvy a ani k predloženej cenovej ponuke nemali žiadne
pripomienky, preto starostka obce požiadala Bc. Kassaiovú o prečítanie návrhu uznesenia a
následne dala hlasovať.
Dôvodová správa, návrh zmluvy s cenovou ponukou tvoria prílohu tejto zápisnice.
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Návrh na uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Zmluvy o zabezpečení odchytu a karantenizácii
túlavých psov na území obce Šalov s poskytovateľom OZ Šťastný domov – Happy House
v Leviciach vrátane cenovej ponuky na odmenu pre poskytovateľa za služby a návrh na ročný
paušálny príspevok na prevádzku karanténnej stanice
schvaľuje
-uzatvoriť Zmluvu o zabezpečení odchytu a karantenizácii túlavých psov na území obce Šalov
s poskytovateľom OZ Šťastný domov – Happy House v Leviciach od 1.1.2021,
-odmenu pre poskytovateľa za služby v zmysle predloženého Cenníka služieb,
-ročný príspevok objednávateľa vo výške 0,50 Eur na jedného obyvateľa.
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.Rôzne
V tomto programovom bode starostka podala informáciu o opätovne vyhlásenom výberovom
konaní na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka s termínom konania dňa
22.1.2021. Uviedla, že bolo vyhlásené dlhodobo otvorené VK, na ktoré sa prihlásila jedna
uchádzačka, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon TSP, a preto v zmysle metodiky
IA MPSVR SR bolo povinné vyhlásiť nové riadne VK.
Dôvodová správa s oznamom o vyhlásenom VK tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka ďalej informovala prítomných, že rozhodnutím ministra školstva vianočné
prázdniny pre ZŠ sa začínajú dňom 21.12.2020 a budú trvať do 8.1.2021, a zriaďovateľ MŠ
rozhodne, či sa budú konať prázdniny aj v MŠ. V obci Šalov prevádzka materskej školy bude
tiež prerušená v uvedenom termíne. Rozhodnutie ministra ŠVV SR č. 2020/18259:4-A1810
zo dňa 11.12.2020 a oznam obce pre verejnosť tvoria prílohu zápisnice.
Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. Poslanci nemali žiadne otázky, preto
starostka posunula tento bod na schválenie. Návrh uznesenia prečítala Bc. Kassaiová.
Návrh na uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programového bodu rôzne, a to informácie
o vyhlásenom výberovom konaní na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka
a informácie o školských prázdninách
berie na vedomie
a) informatívnu správu o vyhlásenom výberovom konaní na pracovné miesto terénneho
sociálneho pracovníka, ktoré sa bude konať dňa 22.1.2021,
b) informáciu o vianočných prázdninách v školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutočnia
v termíne od 21.12.2020 do 8.1.2021.
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.Interpelácia poslancov
Nikto sa neprihlásil s interpeláciou.
10.Diskusia
V tomto bode starostka po jednaní s predsedom OZ Šťastný domov Happy House navrhla
z dôvodu pretrvávajúcich problémov s túlavými psami v obci, aby sa v januári vykonalo
znovu sčítanie psov, a na veterinárnu správu sa neposlalo oznámenie o počte nenahlásených
psov, nakoľko podľa inšpektorky to bude dlhá záležitosť a nevyrieši problémy obce. V januári
2021 sa pripravujú tlačivá, a poslanci vo svojich obvodoch by mohli vykonať sčítanie psov
opakovane, a upozorniť držiteľov psov na zákonom danú povinnosť dať začipovať psov,
a taktiež nahlásiť psov do evidencie na obecnom úrade, a upozorniť občanov, že ak nebudú
mať psov začipovaných a evidovaných, tak na takých psov nebudú mať nárok, a budú sa
považovať za túlavé psy. Starostka navrhla dať podpísať držiteľom psov, že prevzali
informácie o svojich zákonom daných povinnostiach v súvislosti s držaním psa.
Poslankyňa Kotaszová dodala, že by sa mohla vyhotoviť aj výzva na triedenie odpadu, ktorú
by tiež poroznášali poslanci pri vykonávaní sčítania psov.
Starostka dodala, že je to dobrý nápad, nakoľko málo domácností v obci triedi odpad podľa
jednotlivých komodít. Občania nahádžu všetko do VKK bez triedenia, a zberová spoločnosť
takýto obsah nechce z obce odvážať, nakoľko podľa novej legislatívy budú musieť pred
uložením odpadu ho ešte triediť. Nad kostolom je plný kontajner, čo nie je isté, či odnesú,
nakoľko nás už upozorňovali. Zberová spoločnosť nás upozorňovala, že bude problém
s takýmto odpadom , nakoľko zberová spoločnosť nemá na to pracovníkov aby triedili smeti.
Podotkla, že od množstva triedeného odpadu sa vyvíjajú aj náklady za uloženia odpadu, čím
viac komodít sa vytriedi, tým menej je zákonný poplatok čo obec platí. Bc. Kassaiová
navrhla, aby sa miestnym rozhlasom požiadali občania aby triedili odpad, vysvetliť im, že
obec dostala upozornenie, že zberová spoločnosť nebude z obce odvážať nevytriedený odpad.
Starostka pripomenula, že problém je aj to, že aj cudzí nosia odpady do kontajnerov, bol aj
taký prípad, keď boli prichytení, vtedy bola zavolaná polícia, a museli zaplatiť pokutu.
S ďalším príspevkom do diskusie sa prihlásila poslankyňa Kotaszová a upozornila na osobu,
ktorá býva v karavane vedľa pivničného domčeku p. Milana Dolníka. Dotyčný tu už dlhé roky
prebýva v obci, vyprodukuje aj odpad, a neplatí za to.
Starostka uviedla, že menovaná osoba dlhé roky býva v obci bez prihlásenia na pobyt,
nevieme ako sa volá, odkiaľ pochádza. Najprv býval v pivničnom domčeku u p. Bakonyiho,
neskôr u p. Dolníka v chate, a teraz vedľa pivničného domčeku p. Dolníka, spomínali sme ho
aj vo veci sčítania domov a obyvateľov.
Szabo Gabriela podotkla, že z neoficiálnych zdrojov vie, že ho tam pustil majiteľ domčeka,
a ponúkla t.č. na p. Dolníka aby ho obecný úrad zavolal.
Kotaszová navrhla, aby sa vyzval majiteľ pivničného domčeka, že sú problémy s dotyčným,
treba platiť poplatok za KO a daň za psov, ktorých má aj 6.
Bc.Kassaiová uviedla, že tie psy sa túlajú aj v extraviláne, po poliach a aj viniciach. Podujala
sa, že sa pôjde pozrieť ako sú tam smeti rozhádzané.
Nakoľko už neboli ďalšie príspevky do diskusie, tento bod sa uzavrel, Bc. Kassaiová prečítala
návrh uznesenia, a poslanci hlasovali.
Návrh na uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní diskusných príspevkov
ukladá
obecnému úradu
a) pripraviť oznámenie pre držiteľov psov o povinnosti zaevidovania a začipovania držaných
psov
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b) vyzvať občanov obce, aby domový komunálny odpad separovali, a vytriedili podľa
jednotlivých komodít t.j. plast, papier, sklo, kovy, ktoré sa zbierajú do vriec, a vyzvať ich, aby
netriedený odpad nevhadzovali do VKK, čím sa zníži množstvo komunálneho odpadu,
a upovedomiť občanov, že čím viac separujeme, zvyšujeme úrovne vytriedenia komunálneho
odpadu, a tým sa znížia výdavky obce za uloženie KO,
c) vyzvať majiteľa pivničného domčeku p. Milana Dolníka, aby sa vyjadril ohľadne osoby,
ktorá je ubytovaná v karavane umiestnenom pri jeho pivničnom domčeku, a to z dôvodu
blížiaceho sa termínu sčítania obyvateľov, aj počtu túlavých psov a veľkého množstva
odpadu.
Hlasovanie poslancov
Poslanci
Ingrida
Baranyaiová
Za
Proti
Zdržal sa

x

Bc. Renáta
Kassaiová
x

Jolana
Kotaszová
x

Eva
Molnárová

Gabriela
Szabó

Celkom

x

x
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12. Záver
Na záver starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová poďakovala poslancom za celoročnú prácu
a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Eva Molnárová ....................................
Ingrida Baranyaiová ....................................
Zapisovateľka: Magdaléna Juhászová ...............................
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