Zápisnica
zo 6 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 16.12.2019

Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Eva Molnárová
Gabriela Szabó
Jolana Kotaszová
Bc. Renáta Kassaiová
Ďalší prítomní:
Ing. Július Tar, prednosta OcÚ
Mgr. Adriana Kovács, kontrolórka obce
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce
Neprítomná:
Ingrida Baranyaiová, ospravedlnená - PN
Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

P ROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OcZ zo dňa 13.11.2019
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šalov na 1. polrok 2020
5. Rozpočet obce na roky 2020, 2021 a 2022 s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra
obce
6. Dodatok č. 1 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov
7. Zabezpečenie zberu a odvoz triedeného odpadu prostredníctvom Združenia obcí „Za čisté
Dolné Pohronie“
a) vstup obce do Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“
b) členské poplatky obce
8. Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce
9. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 6. zasadnutí OcZ. Na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci,
jedna poslankyňa je neprítomná, ospravedlnená – PN. Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Navrhla doplniť program rokovania a to v bode 10. Rôzne:
a) kontrola aplikácií nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane osobných
údajov pri spracúvaní osobných údajov
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b) odchyt túlavých psov podľa nového platného zákona
Poslanci OcZ nemali k doplneniu programu rokovania žiadne pripomienky a ani 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. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
doplnený program rokovania 6. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
4
-

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starostka za členov návrhovej komisie navrhla poslancov: Evu Molnárovú, Jolanu Kotaszovú
a Bc. Renátu Kasaiovú.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Gabriela Szabó a Bc. Renáta Kassaiová
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. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: Eva Molnárová, Jolana Kotaszová a Bc. Renáta Kassaiová
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
4
-

3. Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OcZ dňa 13.11.2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ vykonala hlavná kontrolórka
obce Mgr. Adriana Kovács. Konštatovala, že na 5. zasadnutí OcZ neboli uložené ukladacie
uznesenia, ktoré by boli termínované do dnešného dňa, a ostatné uznesenia boli splnené
priebežne.
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. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ z 5.. zasadnutia konaného dňa 13.11.2019
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b) schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
c) konštatuje že,
neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
4
-

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šalov na 1. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana Kovács predložila a prečítala poslancom obecného
zastupiteľstva „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šalov na I. polrok 2020“.
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. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
1. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
2. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
3. poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2020
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
Proti
Zdržal sa 5.

Rozpočet obce na roky
kontrolóra obce

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
4
-

2020, 2021 a 2022 s odborným stanoviskom hlavného

Návrh rozpočtu obce predložila účtovníčka obce Alžbeta Čerbová. Poslanci obdržali návrh
rozpočtu v predstihu na preštudovanie a pripomienkovanie.
Hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k rozpočtu obce, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Podľa odborného stanoviska hlavnej kontrolórky bol návrh rozpočtu obce spracovaný
v súlade so všeobecno-záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Predložený návrh
rozpočtu obce na rok 2020 odporúča schváliť bez programovej štruktúry. Zároveň doporučuje
priebežne v roku 2020 sledovať plnenie podľa schváleného rozpočtu, a v prípade potreby
tento rozpočet upraviť na základe rozpočtového opatrenia.
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Účtovníčka A. Čerbová podotkla, že v prípade potreby sa upraví rozpočet.
Starostka obce uviedla, že je potrebné vyčleniť z rozpočtu obce financie na odchyt túlavých
psov. Pripomenula, že obec má zmluvu s útulkom v Leviciach – OZ Šťastný domov do konca
februára 2020, ale od marca bude potrebné uzatvoriť novú zmluvu, alebo aspoň dodatok
k zmluve, a budú si už útulky žiadať aj príspevok od obcí. Doteraz sa platilo za odchyt
jedného psa 40 €.
Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Poslanci k návrhu rozpočtu obce nemali žiadne pripomienky, preto starostka obce požiadala
Evu Molnárovú aby prečítala návrh uznesenia, a následne dala hlasovať.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021 a 2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky tvoria
prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní
návrhu rozpočtu obce na rok 2020
s výhľadom na roky 2021– 2022
1. prerokovalo
návrh rozpočtu obce na rok 2020
2. schvaľuje
rozpočet obce na rok 2020 bez programovej štruktúry
3. berie na vedomie
výhľadový rozpočet na rok 2021 - 2022
4. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
4
-

6. Dodatok č. 1 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov
Starostka obce predložila na prerokovanie návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Šalov č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Šalov, ktorý bol poslancom doručený predčasne na preštudovanie
a pripomienkovanie, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Informovala poslancov, že Rada DRZ obcí v septembri 2019 urobila prieskum v členských
obciach o aktuálnej výške miestnych poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad, za obdobie od januára do septembra 2019.
Podľa prieskumu za osem mesiacov vychádza poplatok 15/€/osobu, ale k tomu je potrebné
pripočítať ďalšie 4 mesiace, a aj zákonný poplatok za 1 t odpadu, čo činí 17 €/t a od 3/2020 sa
zvýši o 6 € t.j. na 23 €/t. Keď sa to všetko spočíta tak nám vychádza poplatok 21 €/osobu, čo
musíme podľa zákona pýtať od obyvateľov zmysle platnej legislatívy. V tejto sume ale nie sú
zarátané nové kuka nádoby, preto obec nebude ich poskytovať už ani na výpožičku, nakoľko
poplatok 21 € na 1 poplatníka pokrýva len zber, odvoz a uloženie odpadu vrátane zákonného
poplatku za každú tonu odpadu.
Starostka obce otvorila k tomuto bodu diskusiu a vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto
bodu rokovania, a predniesli svoje pripomienky alebo dotazy.
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J. Kotaszová sa prihlásila z dotazom, že prečo sa nezvyšuje aj DzN .
Mgr. Kassaiová uviedla, že tento rok bude v obci veľké zvýšenie poplatku za komunálny
odpad, čo zaťaží finančný rozpočet obyvateľov. Väčšina obyvateľov obce je aj tak
vo finančnej tiesni, väčšina obyvateľstva je v sociálnej a hmotnej núdzi, preto navrhla
zvýšenie DzN v nasledujúcom roku.
J. Kotaszová podotkla, že ak niektorí občania nezaplatia za KO, tak by aspoň zaplatili daň za
dom.
Mgr. Kassaiová objasnila situáciu, a uviedla, že tí občania, ktorí nezaplatia poplatok za KO
sú takí, ktorí bývajú v domoch, ktoré nie sú v ich vlastníctve, to znamená, že nehnuteľnosti
nie sú majetkovo právne vysporiadané, tak sa im nemôže vyrubiť daň.
Ďalej uviedla, že zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku umožňuje správcovi dane
znížiť alebo odpustiť dane a poplatky poberateľom DvHN, ktorú možnosť obec vo VZN
neuplatňuje. Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu dodatku žiadne ďalšie
pripomienky, starostka obce požiadala o prečítanie návrhu uznesenia a zároveň hlasovania
k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu Dodatku č. 1 k VZN Obce Šalov
č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Šalov
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Šalov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
4
-

7. Zabezpečenie zberu a odvoz triedeného odpadu prostredníctvom Združenia obcí
„Za čisté Dolné Pohronie“
a) vstup obce do Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“
b) členské poplatky obce
Starostka obce v tomto bode informovala OcZ, že na území obce od 1.1.2019 zber triedeného
komunálneho odpadu zabezpečuje Firma Služby Šarovce na základe zmluvy – bezodplatne,
čo pred tým zabezpečovala spoločnosť MIKONA plus, s.r.o. bezodplatne.
Za vykonané služby obec v zmysle zákona nemá povinnosť platiť, nakoľko náklady TKO
financuje organizácia zodpovednosti výrobcov s ktorou má obec zmluvný vzťah.
K 31.12.2018 nám vypovedala zmluvu OZV NATUR PACK a.s., a boli sme nútení sa
prihlásiť do zlosovania, kde bola obec pridelená k OZV ENVI PACK, a.s.. lenže táto OZV
nechcela spolupracovať so zberovou spoločnosťou MIKONA plus, s.r.o., čo je tiež zákonná
podmienka, aby zberová spoločnosť mala uzavretú zmluvu o spolupráci s OZV, s ktorou má
aj obec. Z toho dôvodu sa na nás obrátila Firma Služby Šarovce s ktorou sme uzavreli
zmluvu. Za vykonané služby sme neplatili dovtedy, kým sme v 10/2019 nedostali výzvu na
spolufinancovanie činnosti súvisiacej so zberom a triedením separovaného odpadu, a to od
Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“ (viď. prílohu). V zmysle výzvy obec príspevok
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uhradila vo výške 137,74 € dňa 25.10.2019. Dňa 6.12.2019 sa konalo Valné zhromaždenie
Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“. Na zasadnutie boli pozvané aj tie obce, ktorým sa
zabezpečuje zber triedeného komunálneho odpadu, ale nie sú členmi združenia.
Valné zhromaždenie Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“ sa uznieslo na tom, že tie
obce, ktorým sa zabezpečujú služby sú povinné vstúpiť do združenia, alebo im od 1.1.2020 už
nebude zabezpečený zber triedeného komunálneho odpadu.
Ďalej sa uznieslo, že členské obce vrátane tých ktorým boli vykonané služby v roku 2019, sú
povinné prispievať za vzniknuté náklady súvisiace so zberom a triedením odpadu (náklady na
údržbu zberového auta, na mzdy pracovníkov). V našom prípade, tieto poplatky rozrátané na
obyvateľa, by znamenali zvýšenie na poplatku za KO a DSO o ďalšie 2 € na osobu. Podľa
uznesenia č. 5 z valného zhromaždenia Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“ zo dňa
5.12.2019 boli schválené príspevky na rok 2019, ktoré by mala obec uhradiť do 31.1.2020
- členský príspevok na rok 2020 vo výške 1,88 €/občana
- členský príspevok za rok 2019 vo výške 0,84 €/občana
- členský príspevok 0,02 €/občana na vyplatenie mimoriadnej odmeny
- členský príspevok 0,12 €/občana ako vstupný príspevok obce
Starostka obce navrhla zamietnuť vstup obce do Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“,
ukončiť zmluvu s príspevkovou organizáciou Firma Služby Šarovce s účinnosťou od 1.1.2020
a po rokovaní so spoločnosťou MIKONA plus s.r.o. uzatvoriť zmluvu.
Starostka obce ďalej oznámila, že rokovala so spoločnosťou MIKONA plus, s.r.o.
v súvislosti dojednania ceny za odvoz a uloženie komunálneho odpadu na rok 2020 na ktorom
rokovaní vedenie spoločnosti navrhlo, že sú ochotní vykonať v obci aj zber triedeného
komunálneho odpadu a to bezodplatne, ale je potrebné rokovať a dohodnúť sa ešte s OZV
ENVI-PACK.
Nakoľko poslanci nemali žiadne dotazy a pripomienky starostka obce požiadala o prečítanie
návrhu uznesenia a zároveň hlasovania k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítala
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na základe predloženej správy starostky obce o zabezpečení
zberu a odvozu triedeného odpadu prostredníctvom Združenia obcí „Za čisté Dolné
Pohronie“
a) berie na vedomie
správu starostky obce o zabezpečení zberu a odvozu triedeného odpadu prostredníctvom
Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“
b) zamieta
vstup obce do Združenia obcí „Za čisté Dolné Pohronie“
c) ruší
zmluvu o vykonávaní zberu triedených zložiek komunálneho odpadu s príspevkovou
organizáciou Firma SLUŽBY Šarovce s účinnosťou od 01.01.2020
d) prerokovalo
informáciu starostky obce o návrhu spoločnosti MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce o odvoze
triedeného komunálneho odpadu bezodplatne od 1.1.2020 a správu o rokovaní
s OZV ENVI-PAK, a.s. Bratislava
e) schvaľuje
uzatvoriť zmluvu o vykonávaní zberu triedeného komunálneho odpadu so spoločnosťou
MIKONA plus, s.r.o. Želiezovce od 01.01.2020
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Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová
Kassaiová
Kotaszová
Za
Proti
Zdržal sa

-

x
-

x
-

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó

Celkom

x
-

4
-

8. Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce
Starostka v tomto bode predložila návrh na zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky. Informovala
prítomných, že hlavná kontrolórka obce pracuje na 0,1 % úväzok, čo znamená, že týždenne
má venovať práci pre obec 2 hodiny, čo nie je dostačujúce na vykonávanie kontrolnej
činnosti. Okrem toho, sa zúčastňuje zasadnutí OcZ. Každý druhý týždeň sa zdržiava na OcÚ
kde vykonáva kontrolnú činnosť, konzultácie, zabezpečí potrebné podklady na kontrolu, a ich
vyhodnotenia a správy už vypracuje doma tzv. HOME OFFICE. Z uvedeného dôvodu navrhla
zvýšiť úväzok na 0,2 % .
Starostka obce vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k tomuto návrhu.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky starostka obce požiadala o prečítanie návrhu
uznesenia a zároveň hlasovania k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítala
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu na zvýšenie pracovného úväzku
hlavného kontrolóra obce
schvaľuje
zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra na 0,2%
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová
Kassaiová
Kotaszová
Za
Proti
Zdržal sa

-

x
-

x
-

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó

Celkom

x
-

4
-

9. Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018
Správu Nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Šalov
predložila starostka obce. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Nakoľko poslanci nemali
žiadne dotazy k predloženej správe z auditu, starostka obce požiadala o prečítanie návrhu
uznesenia a zároveň hlasovania k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítala
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalov po prerokovaní Správy z účtovnej závierky za rok 2018
berie na vedomie
správu z auditu účtovnej závierky
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Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová
Kassaiová
Kotaszová
Za
Proti
Zdržal sa

-

x
-

x
-

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó

Celkom

x
-

4
-

10. Rôzne
a) správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu aplikácie nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679
z 27.4.2016 o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe
takýchto údajov v podmienkach obce Šalov. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Nakoľko poslanci nemali žiadne dotazy k predloženej správe z kontroly, starostka obce
požiadala o prečítanie návrhu uznesenia a zároveň hlasovania k tomuto bodu programu, návrh
uznesenia prečítala Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalov po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky obce z vykonanej
kontroly
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová
Kassaiová
Kotaszová
Za
Proti
Zdržal sa

-

x
-

x
-

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó

Celkom

x
-

4
-

b) odchyt túlavých psov
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov o tom, že od roku 2018 platí nový zákon
č. 184/2018 o veterinárnej starostlivosti, ktorý ukladá povinnosti obciam, popri inom aj
povinnosť obce zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, a ich umiestnenie do
karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá, ktoré nie sú začipované a majiteľ ich nenahlásil
do evidencie na OcÚ.
Do 30.10. 2019 bola povinnosť pre vlastníkov začipovať svojich psov.
V obci je veľa takých „túlavých psov“, ktorí síce majú majiteľov, ale nie sú evidovaní. Preto
starostka navrhla, že by mohli poslanci vo svojich obvodoch vykonať sčítanie psov. Pripravia
sa tlačivá – priznanie k dani za psa, kde vyplnia údaje o psoch. Spíšu sa majitelia a držitelia
psov, ktorí majú záujem o čipovanie týchto psov. Ak pes nebude po tomto začipovaný a bude
sa voľne pohybovať po obci, zavolá sa útulok a pes bude odchytený.
E. Molnárová uviedla, že keď sa teraz všetko spíše už o týždeň to nemusí byť aktuálne,
nakoľko tu vyložia nechcené psy a a taktiež pribudnú šteňatá.
Poslanci sa dohodli, že do 15. 1. 2020 sa pripravia tlačivá na súpis a do 31.1.2020 vykonajú
súpis psov vo svojich obvodoch. Zároveň pracovníčky obecného úradu budú vyzývať
občanov k plneniu povinnosti oznámiť počty psov.
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Nakoľko poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy, starostka obce požiadala o prečítanie návrhu
uznesenia a zároveň hlasovania k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítala
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
ukladá
- pracovníčkam obecného úradu vyzvať občanov na plnenie si povinnosti oznámiť Obci
Šalov ako správcovi dane počty psov v domácnostiach,
- pripraviť podklady na zabezpečenie vykonania sčítania psov pre poslancov OcZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová
Kassaiová
Kotaszová
Za
Proti
Zdržal sa

-

x
-

x
-

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó

Celkom

x
-

4
-

11. Interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie
12. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto
13. Záver
Na záver sa starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová poďakovala prítomným za účasť
a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Bc. Renáta Kassaiová ....................................
Gabriela Szabó
....................................
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová ...............................
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