Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 29.06.2018

Prítomní:

Neprítomný:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Edita Bolemantová,
MUDr. Imrich Beszédes
Poslanec: Zsolt Štugel

Ďalší prítomní:

Ing. Július Tar, prednosta OcÚ
Mgr. Adriana Kovács, kontrolórka obce
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 22. zasadnutí OcZ a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné, z celkového počtu poslancov sú prítomní štyria poslanci, neprítomný je
poslanec Zsolt Štugel.
Následne predložila návrh programu rokovania.
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
Kontrola uznesení z 20. zasadnutia OcZ zo dňa 11.04.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov na II. polrok 2018
Návrh záverečného účtu Obce Šalov za rok 2017 s odborným stanoviskom hlavnej
kontrolórky obce
6. Prijatie úveru na predfinancovanie NFP k projektu s názvom „Sanácia miest s nelegálne
umiestneným odpadom v obci Šalov“
7. Organizačné zabezpečenie Obecných slávností 2018
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov OcZ
10. Diskusia
11. Záver
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.
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na uznesenie č. 171/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program rokovania 22. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva

Za
Proti

Bolemantová
Edita
x
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

Zdržal sa

-

-

-

-

-

Poslanci

Celkom
4
-

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov MUDr. Imricha Beszédesa,
Evu Molnárovú a prednostu OcÚ Ing. Júliusa Tara
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Edita Bolemantová 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. 172/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Imrich Beszédes, Eva Molnárová a Ing. Júliusa Tara
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová Molnárová
Szabó
Edita
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa

-

-

-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

-

-

Celkom
4
-

3. Kontrola uznesení z 20. zasadnutia OcZ zo dňa 11.04.2018
Kontrolu uznesení z 20. Zasadnutia OcZ dňa 11.04.2018 vykonala hlavná kontrolórka obce
Mgr. Adriana Kovács.
Uviedla, že na 20. zasadnutí OcZ bolo Uznesením č. 163/2018 uložené obecného úradu, že
po preštudovaní zmluvných podmienok vypovedať zmluvu so Spoločným obecným úradom
v Želiezovciach, a dodatkom zmluvy zabezpečiť služby pre obec na úseku stavebného
konania.
OcZ uznesením zobralo na vedomie informáciu o vyúčtovaní nákladov na chod spoločného
obecného úradu. OcZ nesúhlasilo so zvýšením členského príspevku s ktorým obec prispieva
na chod spoločného obecného úradu.
Mgr. Kovács konštatovala, že ukladacie uznesenie sa plní priebežne.
Mgr. Kassaiová uviedla, že výpoveď zmluvy nebola ešte zaslaná, lebo sa to bude riešiť
po skončení školského roka.
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. 173/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ z 20.zasadnutia konaného dňa 11.04.2018

b) schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
c) konštatuje že,
ukladacie uznesenie sa priebežne plní
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová Molnárová
Szabó
Edita
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa

-

-

-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

-

-

Celkom
4
-

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács predložila a prečítala poslancom obecného
zastupiteľstva „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov na II. polrok 2018“.
Poslanci k predloženému plánu kontrolnej činnosti nemali námietky a ani žiadne
pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto
bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva Molnárová
Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 174/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
b) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
c) poveruje
hlavnú kontrolórku obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová Molnárová
Szabó
Edita
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa

-

-

-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

-

-

Celkom
4
-

5. Návrh záverečného účtu Obce Šalov za rok 2017 s odborným stanoviskom hlavnej
kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 predložila svoje odborné
stanovisko. Uviedla, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa citovaného ustanovenia zákona.
Návrh záverečného účtu bol doručený poslancom OcZ v predstihu na preštudovanie
a zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa
08.06.2018.
Na záver odborného stanoviska hlavná kontrolórka v zmysle §16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila obecnému zastupiteľstvu

uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2017 a schváliť ho s výrokom „bez
výhrad“.
Starostka obce po predložení odborného stanoviska požiadala poslancov o vyjadrenie sa,
prípadne otázky k predloženému návrhu záverečnému účtu.
Nakoľko poslanci OZ nemali k predloženému návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky
na prerokovanie, starostka obce požiadala o prečítanie návrhu uznesenia a zároveň hlasovania
k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Molnárová.
Návrh Záverečného účtu obce Šalov za rok 2017 a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce Šalov za rok 217 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 175/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) prerokovalo
návrh záverečného účtu obce Šalov za rok 2017
b) schvaľuje
záverečný účet obce Šalov za rok 2017 s výrokom „bez výhrad“
c) berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2017
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová Molnárová
Szabó
Edita
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa

-

-

-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

-

-

Celkom
4
-

6. Prijatie úveru na predfinancovanie NFP k projektu s názvom „Sanácia miest
s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov“
Starostka obce v tomto bode predložila návrh na prijatie úveru na predfinancovanie NFP
k projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Šalov“.
V krátkosti opätovne informovala poslancov o stave prebiehajúceho projektu. Uviedla,
že v marci 2017 bola podaná žiadosť na MVSR na sanáciu divokých skládok, vybudovanie
stojísk pre kontajnery a na kúpu veľkokapacitných kontajnerov.
Táto žiadosť bola rozčlenená na Sanáciu divokých skládok (opakovane sa v auguste podávala
nová žiadosť, nakoľko chýbalo rozhodnutie zo životného prostredia) a na vybudovanie stojísk
a kúpu kontajnerov.
Keď sa žiadosť podávala prvý krát v marci tak tam bola možnosť predfinancovania projektu,
ale v auguste už nie. Obec je nútená prijať úver na predfinancovanie, nakoľko prebiehajú
práce a je potrebné vyplatiť faktúry. Keď obec obdrží NFP hneď sa úver stornuje.
Podmienkou je, aby prijatie úveru odsúhlasilo zastupiteľstvo. V úvere bude 100%
oprávnených výdavkov (95% NFP a 5% spolufinancovanie).
Následne oboznámila
poslancov s
Municipálnym úverom. Uviedla, že sa jedná
o špecializovaný úver vo forme termínovaného úveru, je určený na financovanie projektov
podporených z fondov z Európskej únie, respektíve štátneho rozpočtu. Tento úver je možné
použiť na predfinancovanie dočasných finančných nákladov z vlastných zdrojov samosprávy,
teda predtým ako samospráva obdrží prostriedky zo schváleného grantu a tiež sa dá použiť aj
na spolufinancovanie.
S týmto úverom je možné financovanie 100% nákladov na realizáciu.
MUDr. Beszédes dotazoval, že čo znamená sanácia nezákonne uloženého odpadu.
Mgr. Kassaiová vysvetlila, že sa jedná o likvidáciu divokých skládok, ale k tejto téme sa vráti
ešte v bod č. 8.

Nakoľko poslanci nemali ďalšie pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh
uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 176/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
a) schvaľuje
prijatie úveru vo výške 60 842,00 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (Ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátene možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
„Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov“, kód projektu:
312061L51 s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou:
poskytnutého nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 Poskytnutie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová Molnárová
Szabó
Edita
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa

-

-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

-

-

-

Celkom
4
-

7. Organizačné zabezpečenie Obecných slávností 2018
Starostka obce pripomenula poslancom, že na 20. Zasadnutí OcZ dňa 11.04.2018 uznesením
č. 165/2018 bol schválený predbežný termín konania Obecných slávností na dni 18.8.2018,
25.8.2018 s pripomienkou, že sa dátum presného konania ešte upresní. Navrhla dátum
konania slávností na 25.08.2018. Uviedla, že oslovila kapelu „Rikkoňovci“, ktorí pozvanie
prijali.
Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania a vyzvala prítomných, aby predložili
svoje návrhy na zabezpečenie programu a organizačných náležitostí.
O slovo sa prihlásil Ing. Tar, ktorý pripomenul, že Obecné slávnosti budú spojené so
spomienkovou oslavou 110. výročia narodenia významného básnika v maďarskej literatúre,
rodáka obce Vilmosa Csontosa, na počesť ktorého bude odhalená pamätná tabuľa na obecnom
úrade. Uviedol, že bolo oslovených 6 dodávateľov o cenové ponuky na vyhotovenie tabule.
Pozval príbuzných básnika, ktorý mu poskytli aj fotku. Ďalej navrhol, aby sa k vyhodnoteniu
návrhov pozval odborník.
Mgr. Kasssaiová podotkla, že si myslí, že sme natoľko odborníci aby sme vedeli porovnať či
je návrh totožný s predlohou. Navrhla, aby sa poveril Ing. Tar na zriadenie komisie, ktorá
vyberie z ponúk tú najlepšiu.
MUDr. Beszédes dotazoval či pamätná tabuľa bude z kameňa (mramoru).

Mgr. Kassaiová informovala poslancov že v októbri 2017 bola podaná žiadosť na VÚC na
dotáciu na podporu kultúry. Obec žiadala na Obecné slávnosti a na vyhotovenie pamätnej
mramorovej tabule 1200 €, (spoluúčasť obce 500 €), ktoré boli aj pridelené. Z tejto sumy sa
vyčlenilo 500 € na vyhotovenie pamätnej tabule a zvyšok na obecné slávnosti.
Mgr. Kassaiová uviedla, že pozvanie prijali Country skupina Arizona z Hronoviec a taktiež
Benji.
Szabó Gabriela oslovila Brigitu, ktorá hrá na husliach, len nevedela ešte presný termín.
Prisľúbila, že príde ak nebude mať iné vystúpenie.
MUDr. Beszédes osloví spevácke ženské zbory zo Šaroviec, a skúsi aj riaditeľa v ZŠ
v Želiezovciach. Ďalej uviedol, že bol na Polícii v Želiezovciach a prisľúbili službu v obci
v deň konania slávností, len treba poslať žiadosť.
Mgr. Kassaiová dotazovala, či by Molnár Ľudovít neprišiel recitovať, ale poslankyňa
Molnárová uviedla, že nemôže, lebo už vystupuje inde. V tom prípade teba niekoho iného kto
vie pekne recitovať.
Gabriela Szabó navrhla Lillu Szekeres.
Ďalej uviedla, že sa treba rozhodnúť kde sa bude konať slávnostná omša, či v kostole alebo
v teréne.
MUDr. Beszédes navrhol aby sa konala v teréne s čím súhlasili aj ostatní poslanci.
Mgr. Kassaiová bola tiež toho názoru aby sa bohoslužba konala v teréne. Podľa jej predstavy
sa oslavy začnú s odhalením pamätnej tabule, potom sa účastníci presunú na pivničný rad, kde
sa uskutoční otvorenie slávností, následne bohoslužba a po nej bude nasledovať program a na
záver veselica.
Molnárová Eva dotazovala, či sa plánuje na obecných osláv aj varenie guľáša.
Mgr. Kassaiová uviedla, že sa bude variť guláš, ale nie ako súťaž, môžu sa aj ceny rozdávať,
ale rovnaké. Vlani boli problémy kvôli nespokojnosti s umiestnením niektorých účastníkov
súťaže.
Na záver ešte podotkla, aby každý porozmýšľal koho by sa dalo ešte pozvať na vystupovanie.
Ďalej uviedla, že okrem obecných slávností sa ešte uskutoční športová akcia „Športom
spoločne“. Toto podujatie bude tiež spolufinancované z dotácie poskytnutej z VÚC, bola
podaná žiadosť na dotáciu na podporu športu. Obec žiadala 1000 €, (spoluúčasť obce 500 €)
ktoré aj boli schválené. Uviedla, že aj toto podujatie by bolo dobré zorganizovať ešte
v mesiaci august.
Pre dospelých by bol pripravený futbalový turnaj na miestnom futbalovom ihrisku a pre deti
a mládež športové aktivity na verejnom priestranstve oproti ZŠ.
Pri organizovaní oboch podujatí poprosila o pomoc zo strany poslancov ako aj zamestnancov
OcÚ.
MUDr. Beszédes doporučil aby sa futbalové ihrisko pokosilo 14 dní pred a následne 2 dni
pred konaním podujatia.
Mgr. Kassaiová informovala, že s obecným traktorom sa pomulčuje.
Poslanci sa zhodli na predbežnom termíne konania sa športového podujatia na deň
22.09.2018.
Na záver starostka obce uviedla, že začiatkom augusta bude zasadnutie OcZ ktorého
hlavným bodom bude organizácia obecných osláv.
Nakoľko poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy a ani pripomienky, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia
prečítala Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 177/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní organizačných náležitostí Obecných slávností
2018
a) schvaľuje
termín konania Obecných slávností 2018 na deň 25.08.2018 a predbežný termín konania
športového podujatia „Športom spoločne“ na deň 22.09.2018

b) berie na vedomie
návrh programu a organizačných náležitostí Obecných slávností 2018
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová Molnárová
Szabó
Edita
Eva
Gabriela
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa

-

-

-

Štugel
Zsolt
-

MUDr. Imrich
Beszédes
x
-

-

-

Celkom
4
-

8. Rôzne
V tomto bode Mgr. Kassaiová informovala poslancov ešte o projekte Sanácia miest
s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šalov.
Uviedla, že vybudovanie stojísk pod kontajnery a nákup veľkokapacitných kontajnerov bolo
ukončené, pripravuje sa žiadosť o platbu, ktorou obec žiada o predfinancovanie projektu, a až
potom sa budú môcť uhradiť faktúry za vykonané práce. VKK by mali byť dodané do 1
mesiaca, až potom bude vyhotovená faktúra. Následne ešte bude kontrola z MV SR.
9. Interpelácie poslancov OcZ
V tomto bode sa neprihlásil o slovo ani jeden poslanec.
10. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil MUDr. Beszédeš, ktorý informoval o tom, že oproti domu
Zabadalových niečo pália, je tam veľký zápach.
Nakoľko sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil Mgr. Kassaiová uzatvorila tento bod rokovania
11. 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
Edita Bolemantová
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

