Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov (neplánovaného)
konaného dňa 24.04.2017
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Eva Molnárová,

Ďalší prítomní:

Ing. Július Tar, prednosta OcÚ,
Mgr. Adriana Kovács
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce,
Sylvia Pásztor, administratívna pracovníčka

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 14. zasadnutí OcZ. Na zasadnutí boli neprítomní dvaja
poslanci: Gabriela Szabó, ktorá sa ospravedlnila a Zsolt Štugel sa nedostavil bez
ospravedlnenia. Mgr. Kassaiová konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
vykoná: starostka obce
Návrh programu rokovania a jeho schválenie
vykoná: starostka obce
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
vykoná: starostka obce
Prerokovanie odpredaja drevnej hmoty p. Ivanovi Pastierovi, v trestnej veci vedenej
Okresným
riaditeľstvom
PZ
v Leviciach,
Odbor
kriminálnej
polície
pod ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016, a to na základe odovzdanej na ďalšie konanie
Okresnou prokuratúrou Levice pod č. 1 Pn 808/15/4402 - 3 zo dňa 22.01.2016, za účasti
zainteresovaných a pozvaných osôb, t. j. za účasti dozorujúceho prokurátora Okresnej
prokuratúry Levice, Ivana Pastiera zo Starého Hrádku, ako kupujúcého drevnej hmoty
a Boženy Kapšovej, bývalej starostky obce Šalov, ako za predávajúci subjekt (Obec
Šalov)
podklady predkladá: starostka obce
Interpelácia
Diskusia
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. 126/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 14. zasadnutia OcZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Edita Bolemantová, Juraj
Homa a prenosta OcÚ Ing. Július Tar.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Juraj Homa a Eva Molnárová.
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 prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 127/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Edita Bolemantová, Juraj Homa a Ing. Július Tar
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

4. Prerokovanie odpredaja drevnej hmoty p. Ivanovi Pastierovi, v trestnej veci vedenej
Okresným
riaditeľstvom
PZ
v Leviciach,
Odbor
kriminálnej
polície
pod ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016, a to na základe odovzdanej na ďalšie konanie
Okresnou prokuratúrou Levice pod č. 1 Pn 808/15/4402 - 3 zo dňa 22.01.2016, za
účasti zainteresovaných a pozvaných osôb, t. j. za účasti dozorujúceho
prokurátora Okresnej prokuratúry Levice, Ivana Pastiera zo Starého Hrádku,
ako kupujúcého drevnej hmoty a Boženy Kapšovej, bývalej starostky obce Šalov, ako
za predávajúci subjekt (Obec Šalov)
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že v tomto bode rokovania sa mal prejadnať odpredaj drevnej
hmoty. Na zasadnutie boli pozvaní: dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Levice, Ivan
Pastier zo Staré Hrádku, ako kupujúci drevnej hmoty a Božena Kapšová, bývala starostka
obce Šalov, ako za predávajúci subjekt (Obec Šalov).
Okresná prokuratúra LV a Ivan Pastier prevzali pozvánku, nakoľko sa vrátili doručenky.
Božena Kapšová do t. č. neprevzala doporučenú zásielku – pozvánku. Mgr. Kassaiová
informovala poslancov OcZ, že telefonicky hovorila s prokurátorkou OP LV, ktorá o
zasadnutí nevedela, nakoľko sa k nej pozvánka ešte nedostala, ale dohodli sa na ďalšom
postupe.

Ďalej informovala poslancov, že na základe uznesenia č. 121/2017 z 13. zasadnutia OcZ bola
Ivanovi Pastierovi zaslaná opakovaná výzva na predloženie dokladov o odvoze drevnej
hmoty, ktoré žiadali poslanci OcZ. Po obdržaní výzvy volala manželka p. Pastiera s tým, že
p. Pastier ešte v ten deň, chcel prísť za starostkou obce a podať jej informácie ohľadne
odvezenej drevnej hmote. Mgr. Kassaiová ju informovala, že p. Pastier bude pozvaný na
zasadnutie OcZ, a vtedy má poslancom poskytnúť informácie o odvezenej drevnej hmote, a
vyžiadané doklady má predložiť do 20.4.2017 ako bolo uvedené v opätovnej výzve.
Menovaný so starostkou nekomunikoval, len jeho manželka, ktorá sa vyjadrila, že z
účtovníctva nemôžu poskytnúť žiadne doklady, všetky originály dali bývalej starostke obce
Božene Kapšovej. Ďalej sa tiež vyjadrila, že jej manžel len v ten deň môže prísť, nakoľko
chodí von do lesa na drevo a nesedí za počítačom.
Ivan Pastier vedel, že bude zasadnutie Ocz nakoľko pozvánku prevzal, napriek tomu sa
nedostavil, a ani žiadané doklady neposkytol.
Mgr. Renáta Kassaiová konštatovala, že nakoľko sa pozvané osoby nedostavili na zasadnutie
OcZ, preloží sa tento bod rokovania na nasledujúce zasadnutie, a to 10.05.2017.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh
uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu, návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznenie č. 128/2017
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) schvaľuje
preložiť bod rokovania č. 4 tohto programu: Prerokovanie odpredaja drevnej hmoty p.
Ivanovi Pastierovi, v trestnej veci vedenej Okresným riaditeľstvom PZ v Leviciach, Odbor
kriminálnej polície
pod ČVS: ORP-91/1-VYS-LV-2016, a to na základe odovzdanej na
ďalšie konanie Okresnou prokuratúrou Levice pod č. 1 Pn 808/15/4402 - 3 zo dňa 22.01.2016,
za účasti zainteresovaných a pozvaných osôb, t. j. za účasti dozorujúceho prokurátora
Okresnej prokuratúry Levice, Ivana Pastiera zo Starého Hrádku, ako kupujúcého drevnej
hmoty a Boženy Kapšovej, bývalej starostky obce Šalov, ako za predávajúci subjekt (Obec
Šalov) na najbližšie zasadnutie OcZ s termínom konania 10.05.2017
b) ukladá
OcÚ opätovne zaslať pozvánky na zasadnutie OcZ:
- dozorujúcemu prokurátorovi Okresnej prokuratúry Levice,
- Ivanovi Pastierovi, IČO: 44925301, 935 56 Starý Hrádok č.15,
- Božene Kapšovej, bývalej starostke obce , bytom 935 71 Šalov č. 131
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
-

Štugel
Zsolt
-

Celkom
3
-

5. Interpelácia
V tomto bode rokovania neboli žiadne interpelácie.
6. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil poslanec Juraj Homa s tým, že pod záhradou Ervina Pásztora je
vytvorená skládka odpadu.
Mgr. Renáta Kassaiová uviedla, že je potrebné vykonať miestne zisťovanie, je potrebné zistiť,
či sa skládka nenachádza na ceste alebo na pozemku. Ak je umiestnená na ceste tak ju musí

odstrániť obec, ak nie, tak vlastník pozemku, kde sa skládka nachádza. Uviedla, že nakoľko sa
skládka odpadu nachádza v obvode pána Homu, aby vykonal miestne zisťovanie.
Mgr. Renáta Kassaiová dotazovala poslancov, že na poslednom zasadnutí obdržali 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, ktoré mali
preštudovať, upraviť na pomery obce a pripomienkovať do 15.04.2017. Do t.č. nikto
z poslancov nepripomienkoval uvedené materiály.
Eva Molnárová uviedla, že ona preštudovala návrh VZN, pochopila ho tak, že ak občan obce
bude žiadať opatrovateľskú službu, obec mu ju musí poskytnúť, ak nevie tak ju musí
zabezpečiť prostredníctvom posytovateľa takejto služby. Sú tam uvedené podmienky, ale
nenašla tam nič, čo by pripomienkovala, podľa jej názoru je uvedený návrh vypracovaný na
pomery obce.
Juraj Homa pripomienkoval v návrhu komunitného plánu „agroturistiku v obci”, nakoľko má
predstavu o agroturistike, ale nevie si spomenúť, kedy videl v obci nejakých turistov.
Mgr. Renáta Kassaiová oponovala s tým, že pod agroturistikou sa rozumie aj to keď prídu
pozrieť Pivničný rad, Dom ľudový, taktiež bola ochutnávka vín – Bórum a mnoho ďalších. To
znamená, že v obci je agroturistika.
Edita Bolemantová uviedla, že ešte nemá všetko preštudované, ale zatiaľ nemá pripomienky,
len nerozumie slovu „nízkoprahové”.
Mgr. Renáta Kassaiová vysvetlila , že sa jedná o nízkoštandardné. Pripomenula, že o takýto
nízkoštandardný bytový dom sa snažila, ale poslanci neodsúhlasili kúpu pozemku na ktorom
by sa vybudoval. Obec je zo zákona povinná zabezpečiť ubytovanie občanom obce. V
Hronovciach je vybudovaný takýto nízkoštandardný dom, ktorý je udržiavaný ako aj jeho
okolie. Vôbec nevidieť, že tam bývajú rodiny, ktoré videla v akej špine bývali v minulosti.
Mgr. Renáta Kassaiová opätovne požiadala poslancov o preštudovanie a pripomienkovanie
oboch dokumentov.
Nakoľko neboli ďalšie príspevky do diskusie starostka obce uzatvorila tento bod rokovania.
7. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

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

