Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 11.04.2018

Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Eva Molnárová,
Gabriela Szabó,
Edita Bolemantová,

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 20. zasadnutí OcZ a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné, z celkového počtu poslancov sú prítomní traja poslanci, neprítomní sú
poslanec Juraj Homa, ktorý sa ospravedlnil a poslanec Zsolt Štugel
Následne predložila návrh programu rokovania.
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
vykoná: starostka obce
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
vykoná: starostka obce
3. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2017
predkladá: hlavná kontrolórka obce
4. Informácia o činnosti Obce Šalov prostredníctvom obecného úradu od posledného
zasadnutia OcZ
predkladá: starostka obce
5. Informácia o vyúčtovaní nákladov na chod spoločného obecného úradu Želiezovce
prekladá: starostka obce
6. Informácia o rokovaní na zasadnutí DRZ a OZ DRP
prekladá: starostka obce
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov OcZ
9. Diskusia
10. 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.
Návrh na uznesenie č. 159/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program rokovania 20. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

2.

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov

Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Gabrielu Szabó, Evu
Molnárovú a prednostu OcÚ Ing. Júliusa Tara.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Eva Molnárová a Edita Bolemantová
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. 160/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: Gabriela Szabó, Eva Molnárová a Ing. Július Tar
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

3. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2017
Správu z kontrolnej činnosti za rok 2017 predložila hlavná kontrolórka obce Mgr. Adriana
Kovács, ktorá uvedenú správu predložila v zákonnej lehote. Uviedla, že správa hlavnej
kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2017 bola vypracovaná v súlade s ustanovením
§ 18f písmeno e/zákona o obecnom zriadení.
Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2017 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

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. 161/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2017
a) prerokovalo
predloženú správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
b) schvaľuje
predloženú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2017 v súlade
s ustanovením § 18f odsek 1 písmeno e/ zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

4. Informácia o činnosti Obce Šalov prostredníctvom obecného úradu od posledného
zasadnutia OcZ
Správu o činnosti Obce Šalov prostredníctvom obecného úradu od posledného zasadnutia
OcZ predložila starostka obce Mgr. Kassaiová.
Uviedla, že vo februári 2018 sa opravila strecha na Kultúrnom dome. Celková vyfaktúrovaná
cena bola 1888,00 €. Boli oslovené tri firmy o cenovú ponuku, najlepšiu ponuku dala firma
Izomer s.r.o., ktorá strechu aj opravila.
Ďalej pripomenula, že ešte v októbri 2017 obec podala žiadosť o dotáciu na kultúru a dotáciu
na šport Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na šport neuznali žiadnu sumu a na kultúru nám
uznali sumu, ktorú sme žiadali t.j. 1200 € na obecné slávnosti 2018 a na 110. výročie
narodenia Csontosa Vilmoša.
Informovala poslancov, že bol podaný návrh na dotáciu cez LEADER, z ktorej sa malo oproti
OcÚ upraviť verejné priestranstvo osadením lavičiek a vysadením kvetov a kríkov. Tento
návrh nám neodsúhlasili s odôvodnením, že vlani obec dostala dotáciu.
Ďalej uviedla, že už druhý krát sa opakovalo verejné obstarávanie na vybudovanie stojísk
a kúpu kontajnerov. Prvý krát pri kontrole VO boli urobené chyby zo strany firmy, ktorá nám
robila VO. Teraz posledný dodatok sme posielali a včera aj ostatné doklady poštou. Už volali
z ministerstva vnútra či sa to rieši, lebo sme dostali lehotu 10 dní na odstránenie nedostatkov.
Nie je to náročná práca, len tie papiere nevedela istá firma zabezpečiť.
Na sanáciu divokých skládok, čo sme podali žiadosť ešte v novembri 2017 sme ešte nedostali
odpoveď, ale už sa pripravuje dokumentácia verejného obstarávania na kontrolu. Toto VO
prebehlo v poriadku, boli dodržané termíny, len čakáme na rozhodnutie ministerstva či uznajú
NFP na projekt.
Informovala poslancov, že umrela občianka obce neb. Libuša Riečanová, kde v zmysle
zákona obec zabezpečí pohreb. Uviedla, že už od piatku v jednom kuse rieši tento prípad.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu, na vyjadrenie sa poslancov.
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. 162/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
informáciu o činnosti Obce Šalov prostredníctvom obecného úradu od posledného zasadnutia
OcZ prednesenú starostkou obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

5. Informácia o vyúčtovaní nákladov na chod spoločného obecného úradu Želiezovce
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov, že primátor Mesta Želiezovce predložil
vyúčtovanie za Spoločný obecný úrad, ktorý bol zriadený ešte v roku 2002. Uviedla, že
originálne zmluvy obec nemá, nakoľko v roku 2008, keď bola zvolená za starostku obce sa
zmluva prerobila, aktualizovalapriniesli ju na podpis, ale podpísanú zmluvu sme nedostali.
Pred rokom žiadala Mgr. Kassaiová od primátora Mesta Želiezovce aspoň kópiu tejto zmluvy,
volala aj predsedovi Dolnohronského rozvojového partnerstva Ing. Marianovi Kotorovi, obaja
prisľúbili, ale do dnešného dňa nemáme, na rozdiel od vyúčtovania, ktoré sme dostali.
Spoločný obecný úrad bol zriadený na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku:
- v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,
- výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody v 1. stupni vo veciach ochrany drevín,
- výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
- v pôsobnosti na úseku ochrany ovzdušia,
- v pôsobnosti na úseku pred povodňami,
- výkonu štátnej správy vo veciach školstva, mládeže a telesnej kultúry zriadením školského
úradu.
Za rok 2017 vykázali, že ktoré obce koľko dotácií dostali na pozemkové komunikácie,
životné prostredie a stavebný úrad.
Obec Šalov dostala na pozemné komunikácie 16,11 €, na životné prostredie 34,86 €, na
stavebný úrad 346,89 €. Spolu za všetky obce dostal spoločný úrad 26639,54 €, a zvlášť na
školský úrad 14471 €.
Doteraz sme platili na chod spoločného obecného úradu príspevok 0,17 € na obyvateľa t.j. že
za rok 2017 obec zaplatila 63,41 €. Teraz majú návrh na zvýšenie tohto príspevku a to
z 0,17 € /obyvateľa zvýšiť na 0,80 €/obyvateľa. Na rok to vychádza 298,40 €.
Poslankyňa Molnárová dotazovala, že čím odôvodnili toľkonásobné zvýšenie.
Mgr. Kassaiová uviedla, že v tom je aj školský úrad, ale podľa jej vedomostí sú zamestnanci
školského úradu a taktiež metodik p. Vajda platený štátom. Na zasadnutí DRZ primátor
Želiezoviec Ing. Juhász uviedol, že spoločný úrad platí aj zamestnancov školského úradu.
Taktiež účtovníčka obce p. Čerbová jej potvrdila, že podľa jej vedomostí obec platí len
zamestnankyne, ktoré robia mzdy pre obec, ale metodikov nie.
Hl. kontrolórka Mgr. Kovács dotazovala, že aký efekt má školský úrad pre obec. Podotkla, že
keď potrebuje informácie tak volá na Krajský školský úrad. Nechápe načo je medzičlánok
v Želiezovciach. Ďalej uviedla, že nevidela zmluvu, ale ak si mestský úrad vytvoril dve

pracovné miesta nech si ich udržujú sami, a nie aby obce prispievali. Dotazovala, že kto
predložil tento návrh.
Mgr. Kassaiová uviedla, že návrh predložil primátor Ing. Juhász, a vyúčtovanie pripravila
p. Tomeková. Podotkla, že keď sa vyskytol na obci problém, metodik školského úradu
p. Vajda nevedel pomôcť, muselo sa odísť do Nitry na Krajský školský úrad, tam sa tiež
nevyjadrovali pozitívne na adresu p. Vajdu. V roku 2013 keď bolo výberové konanie na
riaditeľa školy p. Vajda bol prítomný, a predsa neboli dodržané podmienky. Keď bol problém
s učiteľkou v ZŠ, bola za ním starostka a nevedel sa vyjadriť k danému problému.
Hl. kontrolórka Mgr. Kovács dotazovala či mzdy na školskom úseku robí p. Čerbová.
Mgr. Kassaiová upresnila, že mzdy sú robené duplicitne. Uviedla, že na školskom úseku má
obec 5 zamestnancov, kde sa platí 5,50 € za zamestnanca za to, že spravia výplatu mesačne.
Potom účtovníčka prinesie a zaúčtuje do nášho programu.
Hl. kontrolórka Mgr. Kovács uviedla, že účtovníčka to potrebuje, nakoľko škola nemá právnu
subjektivitu a mzdy musia byť súčasťou obecného úradu, ale obec má dobrý program v
ktorom sa dá vytvoriť stredisko, a tak by nebolo potrebné využívať služby školského úradu.
Mgr. Kassaiová podotka, že pred 3 rokmi už chcela ukončiť tieto služby, ale účtovníčka s tím
nesúhlasila. Teraz žiadajú zvýšiť poplatok z 5,50 € na zamestnanca na 10 € za zamestnanca.
Hl. kontrolórka Mgr. Kovács uviedla, že podľa nej je zvýšenie preto, aby nevykrývali týchto
svojich zamestnancov z vlastného rozpočtu ako mesto. Keď sa sadzby nemenili 10 rokov,
a ako ide inflácia vyriešili to zvýšením sadzieb. Teraz sa musia rozhodnúť obce, či potrebujú
tieto služby a pristúpia na zvýšenie, alebo vystúpia.
Mgr. Kassaiová uviedla, že jej osobný návrh je, že obec nepotrebuje tieto služby, lebo
pracovníčky školského úradu pre obec nič nerobia.
Na spoločnom obecnom úrade vznikol rozdiel - 6646,95 € a na úseku PAM -12675,89 €,
tento rozdiel chcú rozdeliť na obce a zvýšiť sadzby.
Hl. kontrolórka obce Mgr. Kovács vyjadrila počudovanie nad tým, že ako mohli čerpať takto
rozpočet a ísť na také výdavky, že im to urobí takýto veľký rozdiel. Teraz spätne si idú pýtať ,
aby obce prispievali, to nemá logiku.
Mgr. Kassaiová upresnila, že v tejto sume je len metodik. Za pracovníčky, ktoré robia mzdy
obec mesačne platí na základe faktúry.
Ďalej uviedla, že zo spoločného úradu obec využíva len služby na úseku stavebného konania,
na úseku životného prostredia sa využili služby asi raz, a ostatné úseky obce nevyužíva.
Súhlasí s tým, že vo veciach stavebného konania sú tieto služby potrebné, ale ostatné nie.
Keď sa riešil výrub stromov a prokuratúra vytýkala nedostatky, musela Mgr. Kassaiová
osobne prejednať s primátorom mesta, nakoľko on je vedúci spoločného úradu. Pracovníčka
tam bola len prítomná, sú za to platení, sú odborníci, a predsa si neurobili prácu tak, ako by
mali. Podľa nového stavebného zákona budeme využívať služby stavebného úradu nakoľko
nemáme zamestnanca, ktorý ovláda danú tematiku. Názor starostky obce je preniesť mzdy na
obec.
Ing. Tar navrhol aby sa vypovedala zmluva so spoločným úradom.
Mgr. Kassaiová uviedla, že obec má zmluvu ešte z roku 2002, z roku 2008 keď nastúpila ako
starostka obce priniesli na podpis Návrh zmluvy, vtedy aj pripomienkovala, lebo tam bol ešte
vedený ako starosta obce jej manžel p. Kassai, následne to opravili, priniesli na podpis
a zobrali s tým, že po podpísaní všetkých zúčastnených doručia zmluvu na obec. Do
dnešného dňa zmluvu nemáme. Primátor mesta Želiezovce sa vlani vyjadril, že nevie kde sú
zmluvy, že možná p. Tomeková by vedela.
Hl. kontrolórka navrhla, aby sa písomne vyžiadala zmluva od p. Tomekovej emailom.
Poslankyňa Molnárová sa vyjadrila, že ak nemajú zmluvu na základe čoho si pýtajú poplatky
za služby.
Mgr. Kassaiová podotkla, že ona zmluvu podpísala je u nich.

Uviedla, že spracovanie miezd na úseku školstva ukončí obec v júni 2018, t.j. dokončí sa
školský rok.
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. 163/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
informáciu o vyúčtovaní nákladov na chod spoločného obecného úradu v Želiezovciach
prednesenú starostkou obce
b) schvaľuje a ukladá
Obecnému úradu po preštudovaní zmluvných podmienok vypovedať zmluvu so Spoločným
obecným úradom Želiezovce, a dodatkom zmluvy upraviť zabezpečenie služieb pre obec na
úseku stavebného konania
c) nesúhlasí
so zvýšením finančného príspevku 0,80 €/občana na chod spoločného obecného úradu
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

6. Informácia o rokovaní na zasadnutí DRZ a OZ DRP
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o zasadnutí Dolnohronského
regionálneho združenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.3.2018 v Tekovských Lužanoch. Na
zasadnutí nás informovali o prijatej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a návrhu nového stavebného zákona. Na zasadnutí bol prítomný zástupca spoločnosti DEUS,
ktorý nás informoval o postupe elektronizácie v samospráve a o povinnostiach vyplývajúcich
pre samosprávy. Všetko sa má posielať elektronicky, aj rozhodnutia o dani. Každému
daňovníkovi je potrebné vytvoriť elektronické rozhodnutie, vytlačiť podpísať a doručiť.
Spomenul, že pri kontrole aj po 10 rokoch môžu obec pokutovať ak nemala nahraté
rozhodnutia do elektronickej schránky. Prisľúbil, že pre každú obec pošle informácie, ako
majú obce postupovať, ale do dnešného dňa sme nič nedostali.
Ďalej sme boli informovaní aj o nových európskych pravidlách pri ochrane osobných údajov
– GDPR. Uviedla, že školenia o GDPR sa zúčastníme aj my.
Ďalej sme boli na zasadnutí informovaní o hospodárení DRZ k 31.12.2017. Tu členský
príspevok nebol zvýšený, zostáva 0,10 €/obyvateľa. Boli vymenované obce, ktoré neuhradili
ešte členský príspevok za rok 2017 (Hronovce, Keť, Nýrovce, Plavé Vozokany, Šarovce,
Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince a Želiezovce).
V programe bola aj voľba delegátov na 29. Snem ZMOS, ktorý sa uskutoční v Bratislave. SA
týmto starostka obce vyčerpala informácie zo zasadnutia DRZ.
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. 164/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
informáciu o rokovaní na zasadnutí DRZ a OZ DRP prednesenú starostkou obce
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

7. Rôzne
V tomto bode Mgr. Kassaiová vyzvala poslancov, aby určili termín konania Obecných
slávností 2018.
Informovala prítomných, že v októbri 2017 bola podaná na Nitriansky samosprávny kraj
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry vo výške 1200 €, ktorá nám bola aj
schválená.
Následne prečítala nasledovný stručný popis projektu:
Obecné slávnosti spojené so spomienkovou oslavou 110. výročia narodenia významného
básnika v maďarskej literatúre, rodáka obce Vilmosa Csontosa. Oslava sa začína so
slávnostnou bohoslužbou, po ktorej sa koná slávnostné osadenie dvojjazyčnej mramorovej
pamätnej tabule na budove obecného úradu. Spomienková slávnosť pokračuje s bohatým
kultúrnym programom na pivničnom rade s možnosťou ochutnávky vín miestnych
pestovateľov viniča a pohostenie so šalovskými špecialitami.
V kultúrnom programe vystúpia žiaci z miestnej MŠ a ZŠ, účinkujúci z okolitých obcí
(občianske združenia a spevácke súbory).
Spoluúčasť obce je 500,00 €, treba zabezpečiť aj propagáciu projektu.
Pri vyúčtovaní dotácie je potrebné predložiť NSK doklady, t.j. plagát, pozvánka, účtovné
doklady preukazujúce čerpanie poskytnutej dotácie, prezenčné listiny, dodacie listy, atď.,
fotodokumentáciu o propagácii NSK.
Ing. Tar navrhol, aby sa pozval syn básnika Vilmosa Csontosa, keď sa bude prejednávať
návrh pamätnej tabule.
Mgr. Kassaiová upozornila, že najprv treba určiť termín konania sa slávností a osloviť firmy
na cenovú ponuku na vyhotovenie pamätnej tabule.
Poslankyňa Szabó: mala pripomienku, aby sa nekonali už v septembri, lebo je už chladnejšie.
Prítomní poslanci navrhli druhú polovicu augusta, a dohodli sa na predbežnom termíne, a to
druhá polovica augusta a prvý septembrový týždeň.
Ing. Tar navrhol na tanečnú zábavu pozvať hrať Alexandra Korčeka z Veľkých Ludiniec
alebo Rikkoňovcov.
Poslankyňa Szabó uviedla, že sú už určite obsadení.
Nakoľko poslanci nemali iné námietky ani ďalšie pripomienky, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia
prečítala Eva Molnárová.

Návrh na uznesenie č. 165/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) schvaľuje
predbežný termín Obecných slávností na dni 18.8.2018, 25.8.2018 alebo 1.9.2018 (následne
sa upresní dátum).
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Bolemantová
Edita
x
-

Homa
Juraj
-

Molnárová
Eva
x
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

8. Interpelácie poslancov OcZ
V tomto bode neboli žiadne interpelácie.
9. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
10. 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:
Edita Bolemantová
Eva Molnárová
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

