Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 12.09.2016
Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Edita Bolemantová
Juraj Homa,
Gabriela Szabó,
Zsolt Štugel

Ďalší prítomní:

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

Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová

Neprítomná: Eva Molnárová, poslankyňa OÚ - ospravedlnená
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na zasadnutí a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie.
Mgr. Kassaiová predložila návrh programu rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
vykoná: starostka obce
2. Návrh programu rokovania a jeho schválenie
vykoná: starostka obce
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
vykoná: starostka obce
4. Návrh VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľom
obce
vykoná: starostka obce
5. Návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2016
predkladá: účtovníčka obce
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
predkladá: hlavný kontrolór obce
7. Organizačné zabezpečenie obecných slávností
predkladá: starostka obce
8. Záver

Poslanci OZ nemali k programu rokovania žiadne návrhy na doplnenie, starostka obce
požiadala Ing. Júliusa Tara prečítať návrh uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto
bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 94/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program 11. zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

Program rokovania OZ tvorí prílohu zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov.
Za členov návrhovej komisie starostka obce navrhla: poslancov Zsolt Štugel a Juraj Homa
a Ing. Júliusa Tara, prednostu OÚ.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Gabriela Szabó a Edita Bolemantová.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
Starostka obce požiadala prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu,
návrh uznesenia prečítal Ing. Tar.
Návrh na uznesenie č. 95/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiou v zložení: Zsolt Štugel, Juraj Homa a Ing. Július Tar
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

4. Návrh VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľom
obce
Mgr. Kassaiová predložila na prerokovanie návrh VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej
pomoci v náhlej núdzi obyvateľom obce, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce.
Mgr. Kassaiová oboznámila poslancov s uvedeným VZN. Uviedla, že obec je v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú

okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
Vo VZN sú určené aj podmienky poskytovania návratnej finančnej pomoci občanovi, ktorý
požiada o návratnú finančnú pomoc pri úmrtí príbuzného, ako aj úhrada pohrebného pri úmrtí
občana obce, ktorý nemá príbuzného.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedenému VZN, starostka obce požiadala
Ing. Tara o prečítanie návrhu uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 96/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN o poskytovaní nevyhnutnej
okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľom obce
schvaľuje
VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľom obce
s účinnosťou od 27.09.2016
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

Návrh VZN o poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi obyvateľom obce
tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2016
Návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2016 predložila účtovníčka obce p. Čerbová.
Informovala prítomných o dôvode vykonania zmeny rozpočtu. Uviedla, že je potrebné zvýšiť
výdavkovú časť bežného rozpočtu, nakoľko vznikli výdavky v dôsledku poskytnutia návratnej
finančnej pomoci pri úmrtí príbuzného. Taktiež sa dalo vyrobiť javisko na obecné oslavy,
nakoľko prenájom javiska je drahý. Je potrebné zvýšiť aj príjmovú časť kvôli splácaniu
finančnej pomoci k pohrebom a príspevkom rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení.
Nakoľko poslanci OZ nemali k predloženému návrhu II. zmeny rozpočtu obce na rok 2016
žiadne pripomienky na prerokovanie, starostka obce požiadala Ing. Tara o prečítanie návrhu
uznesenia a následne dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 97/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) prerokovalo
návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2016
b) schvaľuje
II. zmenu rozpočtu na rok 2016

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 predložila hlavná
kontrolórka obce Mgr. Kovács.
Nakoľko zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky k predloženému plánu
kontrolnej činnosti, starostka obce požiadala Ing. Tara prečítať návrh uznesenia, a následne
dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 98/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2016
a) prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
b) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
c) poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2016
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
7. Organizačné zabezpečenie obecných slávností
Starostka obce Mgr. Kassaiová informovala poslancov OZ o prípravách obecných slávností.
Uviedla, že Obecné slávnosti sú plánované na 01.10.2016, a budú spojené so súťažou vo
varení guláša. V prípade zlého počasia by sa vystúpenie účinkujúcich a tanečná zábava
presunuli do kultúrneho domu.
Obecné slávnosti a súťaž vo varení guláša sa budú konať na pivničnom rade, kde bude
postavené javisko. Je potrebné uzatvoriť hromadnú licenčnú zmluvu so Slovenským
ochranným zväzom autorským za používanie hudobných diel v rámci hudobných produkcií
a vystúpení. Taktiež je potrebné objednať verejné toalety TOY-TOY. Lavice a stoly budú
zapožičané z Mestského úradu v Želiezovciach, a aj obec má niekoľko kusov lavíc a stolov.

Starostka obce ďalej informovala poslancov OZ, že sú aj sponzori a to: Tibor Straňák,
Pekáreň Šalov poskytne chlieb, Farma Kissova zeleninu, Poľovnícka spoločnosť Šalov
z Nitry divinu, pán Dolník Milan prisľúbili baranie mäso, obchod s potravinami v Šalove 4G
commercium, s.r.o. dodá nealkoholické nápoje.
Vystupujúci budú mať zabezpečené občerstvenie t.j. stravu a nápoje formou lístka, ktorý bude
platiť na vybranom mieste.
Pán Vincze z Pohronského Ruskova bude predávať zo svojho stánku občerstvenie. Na
vystúpenie do programu boli oslovení a aj prisľúbili účasť:
Moderný tanec zo Sikeničky, tanečná skupina Csemadok z Pohronského Ruskova, Country
skupina Arizona z Hronoviec, spevácke vystúpenie Benji a Vivi. Na podujatí vystúpia žiaci
MŠ a ZŠ zo Šalova a mládež z Klubu voľno – časových aktivít v Šalove. Ďalej uviedla, že
rokuje so skupinou Acord z Bíne, ktorá by mala zabezpečiť hudbu na tanečnej zábave.
Sprievodné akcie sú naplánované 1. Ročník vo varení guláša, deň otvorených pivníc
s prezentáciou vlastných produktov a pre deti zabezpečila maľovanie na tvár.
Následne vyzvala poslancov aby predniesli svoje návrhy na doplnenie programu
a organizovanie obecných slávností. Nakoľko poslanci nemali žiadne návrhy, starostka obce
pokračovala v organizačných záležitostiach. Poverila svojho zástupcu Zsolta Štugela
o zabezpečenie guľatiny pod lavice. Uviedla, že ženy z obce a pracovníčky obecného úradu
prisľúbili upiecť zákusky a slané pečivo. Poslankyňa E. Bolemantová uviedla, že v deň
konania slávností bude odcestovaná, ale osloví aj členky komisie školstva, kultúry a mládeže,
a aj ona napečie, taktiež ostatné poslankyne sľúbili pomoc formou pečenia.
Ďalej uviedla, že je potrebné presunúť na obecné slávnosti finančné prostriedky vo výške
800 € v rámci schváleného rozpočtu.
Nakoľko zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky k organizačnému zabezpečeniu
obecných slávností, starostka obce požiadala Ing. Tara prečítať návrh uznesenia, a následne
dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Návrh na uznesenie č. 99/2016
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní predneseného návrhu na organizačné
zabezpečenie obecných slávností 2016 s termínom konania 01.10.2016
a) berie na vedomie
informáciu o prípravách k obecným slávnostiam, ktoré sa majú uskutočniť dňa 01.10.2016
s predbežným programom
b) schvaľuje
presunúť na obecné slávnosti finančné prostriedky vo výške 800 € v rámci schváleného
rozpočtu
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci Bolemantová
Homa
Molnárová
Edita
Juraj
Eva
Za
x
x
Proti
Zdržal sa
-

Szabó
Gabriela
x
-

Štugel
Zsolt
x
-

Celkom
4
-

8. Záver
Mgr. Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Ing. Július Tar
prednosta OcÚ
Overovatelia zápisnice:
Gabriela Szabó

...............................

Edita Bolemantová

...............................

Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová

..............................

