Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 19.12.2018 v Kultúrnom dome v Zelenči
Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- občania obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. ZMLUVA o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Voľba predsedu a členov Komisie ochrany verejného záujmu.
5. Ţiadosť o jednorazový príspevok.
6. Voľba prísediaceho na súde.
7. Záver.
K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
1. riadne zasadnutie OZ o 17:00 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička,
starosta obce.
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 9 poslancov OZ
a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce informoval o zmene programu - je potrebné doplniť do programu ďalší bod
– Ţiadosť fi ISLAND o pripojenie na obecný vodovod. Starosta ešte upozornil, ţe
zasadnutie bude trvať do 18:00 hod., nakoľko program na dnes mal stanovený uţ 3
mesiace dopredu. P. poslanec Mgr. Kyselica navrhol zmeniť program – doplniť bod
Rôzne. Starosta obce oznámil prítomným, ţe je potrebné dodrţať čas do 18:00 hod., tak
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to bolo oznámené aj poslancom pri zasielaní pozvánky a materiálov. Tento bod bude
zahrnutý na ďalšie zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať podľa ich návrhu dňa 23.1.2019.
Upravený program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. ZMLUVA o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Voľba predsedu a členov Komisie ochrany verejného záujmu.
5. Ţiadosť o jednorazový príspevok.
6. Informácia o voľbe prísediaceho na súde.
7. Ţiadosť fi ISLAND o pripojenie na obecný vodovod
8. Záver.
Starosta dal hlasovať o prvej zmene programu nasledovne:
Hlasovanie:
ZA: 5 (p. Čavojský, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, p.Vavro)
PROTI : 4 (Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová, p. Droppa)
ZDRŢALI SA: 0
Program 1. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice nasledovných poslancov:
-

Ing. Stanislav Koči
p. Mária Jurčová.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Ing. Uhliarovú.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Čavojský, p. Droppa, , Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová, p.Vavro)
PROTI : 0

ZDRŢALI SA: 2 (p. Jurčová, Ing. Koči)

K bodu 2 programu OZ:

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
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-

predseda : Ing. Mizerová
členovia: p. Droppa,
p. Čavojský

Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce
návrhy neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Ing. Matis, p.Vavro)
PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 3 (Ing. Mizerová, p. Droppa, p. Čavojský)

K bodu 3 programu OZ:

ZMLUVA o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Starosta obce informoval prítomných poslancov o Návrhu ZMLUVY o zriadení
spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta obce informoval o zasadnutí starostov obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy, ktoré sa
konalo dňa 11.12.2018.
Poslanci sa oboznámili s predloţeným materiálom a nemali k zmluve
ţiadne pripomienky. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Mizerovú o
predloţenie návrhu uznesenia č. 6:

Uznesenie č. 6/2018
k ZMLUVE o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
1.

Zrušuje
Uznesenie č. 240/2018 k Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
zo dňa 15.01.2003 schválené dňa 27.9.2018

2.

Schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvára Obec Zeleneč s Obcou
Bíňovce, Obcou Biely Kostol, Obcou Bohdanovce nad Trnavou, Obcou Boleráz, Obcou
Borová, Obcou Brestovany, Obcou Bučany, Obcou Buková, Obcou Cífer, Obcou
Dechtice, Obcou Dlhá, Obcou Dobrá Voda, Obcou Dolná Krupá, Obcou Dolné Dubové,
Obcou Dolné Lovčice, Obcou Dolné Orešany, Obcou Horné Dubové, Obcou Horná
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Krupá, Obcou Horné Orešany, Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, Obcou Jaslovské
Bohunice, Obcou Kátlovce, Obcou Košolná, Obcou Kriţovany nad Dudváhom, Obcou
Lošonec, Obcou Majcichov, Obcou Malţenice, Obcou Naháč, Obcou Opoj, Obcou
Pavlice, Obcou Radošovce, Obcou Ruţindol, Obcou Slovenská Nová Ves, Obcou Suchá
nad Parnou, Obcou Šelpice, Obcou Špačince, Obcou Šúrovce, Obcou Trstín, Obcou
Vlčkovce, Obcou Voderady a Obcou Zvončína za účelom zriadenia spoločného obecného
úradu
a) na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti
zmluvných strán:
– zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a
b) na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
– zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom
Obec Cífer bude na základe predmetnej zmluvy vykonávať sídelnú obec.
Úplné znenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.1
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
3.

Poveruje starostu obce,
aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záleţitosti súvisiace s uzavretím
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia.
Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 6
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský, p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 6/2018 bolo prijaté.
K bodu 4 programu OZ:

Voľba predsedu a členov Komisie ochrany verejného záujmu
Na základe čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce povinný do 30 dní odo dňa,
keď sa ujal funkcie podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov komisii obecného zastupiteľstva. V súlade s ustanoveniami tohto
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zákona bola Uznesením OZ č. 2/2018 zriadená Komisia na ochranu verejného záujmu na
volebné obdobie 2018-2022. Podľa čl.7 ods.5 zákona č. 357/2004, členom komisie môţe
byť iba poslanec obecného zastupiteľstva, komisia musí mať aspoň troch členov.
Starosta obce navrhol do Komisie ochrany verejného záujmu nasledovných
poslancov OZ:
- predseda :
p. Jurčová
- členovia:
Ing. Krupa
Ing. Koči
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce
návrhy neboli predloţené. Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing.
Mizerovú o predloţenie návrhu uznesenia č. 7:

Uznesenie č. 7/2018
k Voľbe predsedu a členov Komisie ochrany verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
Do Komisie ochrany verejného záujmu nasledovných poslancov:
-

predseda :
členovia:

p. Jurčová
Ing. Krupa
Ing. Koči

Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 7.
Hlasovanie:
ZA: 6 (p. Čavojský, p. Droppa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová, p.Vavro)
PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 3 ( p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa)

Uznesenie č. 7/2018 bolo prijaté.
Na základe dotazu p. poslanca Ing. Krupu starosta obce oznámil, ţe poţiadal
o pozastavenie jeho ţivnosti, táto bude úplne zastavená k 31.12.2018 a zároveň
informoval, ţe poţiadal RVC o stanovisko k vykonávaniu funkcie prísediaceho na súde,
správcu nadácie a mediátora. V stanovisku je uvedené, ţe v zmysle platných zákonov je
moţné vykonávať tieto funkcie. Takisto na otázku, či môţe vykonávať ţivnosť, bolo
v stanovisku uvedené, ţe je moţné vykonávať ţivnosť, ktorá však nemôţe byť
v súvislosti s obecným úradom a majetkom obce. Všetky tieto podklady budú predloţené
Komisii ochrany verejného záujmu. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov, ţe v zmysle
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je moţné vykonávať tieto činnosti a je moţné overiť si tieto
informácie v zákone č. 357/2004 Z.z..
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Starosta obce informoval, ţe nie je moţná komunikácia so starostom
prostredníctvom mailov, nakoľko v kancelárii starostu nefungujú maily a ţe niekto
napadol web stránku obce. Všetky maily adresované na adresu starostky boli vymazané
a nemá prístup k informáciám. P. poslanec Vavro sa spýtal, ţe kto spôsobil tieto
problémy, starosta obce oznámil, ţe toto nezistil a na odstránení nedostatkov sa pracuje.
K bodu 5 programu OZ:

Žiadosť o jednorázový príspevok
Obci Zeleneč bola doručená opätovná ţiadosť p. Denisa Jakaboviča o jednorázový
príspevok na kúpu elektrického vozíka. Poslanci ţiadosť prerokovali na zasadnutí OZ
dňa 8.11.2018 a odporučili starostke obce vyţiadať od p. Jakaboviča stanovisko zo
zdravotnej poisťovne k výške preplatenia el. vozíka z prostriedkov zdravotnej poisťovne
a výške doplatku zo strany pacienta. Stanovisko VšZP bolo doručené na Obecný úrad
v Zelenči. Poslanec Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018 p. Štefánek
sa na zasadnutí OZ vzdal odmeny poslanca a uznesením OZ č. 251/2018 bola schválená
suma vo výške 550,- € na kúpu elektrického vozíka p. Denisovi Jakabovičovi. Dňa
3.12.2018 bola zaslaná táto suma na účet p. D. Jakaboviča. Na poloţke jednorázový
príspevok je rozpočtovaná suma 500,- € a túto je moţné schváliť. P. poslankyňa Ing.
Mizerová sa informovala, či sú stanovené nejaké pravidlá na prideľovanie týchto
príspevkov a poţiadala aby na januárovom zasadnutí OZ boli schválené pravidlá
prideľovania finančných príspevkov. Starosta obce informoval, ţe ţiadne pravidlá
stanovené nie sú a je potrebné prijať nový Štatút obce, nový rokovací poriadok a ďalšie
predpisy, ktoré budú upravovať fungovanie obce a obecného zastupiteľstva. P. poslanec
Koči sa informoval, či boli ešte niekomu pridelené finančné prostriedky z tejto poloţky
v tomto roku – starosta obce informoval, ţe nikto z občanov neţiadal o príspevok.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Mizerovú o predloţenie
návrhu uznesenia č. 8.

Uznesenie č. 8/2018
k ţiadosti o jednorázový príspevok
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje:
Jednorázový príspevok vo výške 500,- € na kúpu elektrického vozíka pre p. Denisa
Jakaboviča
Hlasovanie:
ZA: 9 (p. Čavojský, p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa Mgr. Kyselica,
Ing.Matis, Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 8/2018 bolo prijaté.
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K bodu 6 programu OZ:

Informácia o voľbe prísediacich pre Okresný súd Trnava
Starosta obce informoval prítomných o novej ţiadosti Okresného súdu Trnava zo
dňa 13.12.2018 na voľbu prísediacich. Nakoľko v súčasnosti túto funkciu vykonáva iba
starosta obce, je potrebné doplniť z radov občanov obce Zeleneč ďalších prísediacich.
Obecný úrad zverejní ţiadosť Okresného súdu na webovej stránke obce, je potrebné
osloviť občanov, ktorí by mohli vykonávať túto funkciu a na januárovom zasadnutí budú
poslanci voliť prísediacich.
K bodu 7 programu OZ:

Žiadosť fi ISLAND o pripojenie na obecný vodovod
Starosta obce informoval prítomných o ţiadosti firmy ISLAND o vydanie súhlasu
k napojeniu stavby KOMERČNO-PODNIKATEľSAKÁ ZÓNA Trnava na obecný
vodovod. Predmetná stavba je plánovaná v k.ú. Trnava pri kruhovom objazde – medzi
ulicami Mikovíniho a Zelenečskej. Firma MAVOS, ktorá je odborným garantom pre
prevádzku obecného vodovodu, odporučila schváliť pripojenie na obecný vodovod.
Starosta obce predloţil poslancom k nahliadnutiu výkres z projektu. P. poslanec Ing.
Krupa navrhol preloţiť tento bod na budúce zasadnutie OZ, nakoľko si poslanci musia
preštudovať podrobne materiály, ktoré boli doručené na Obecný úrad. Poslanci ţiadali
kompletný materiál im zaslať mailom, starosta obce oznámil, ţe z dôvodu zachovania
obchodného tajomstva nie je moţné kompletné materiály zaslať, ale sú prístupné na
preštudovanie u starostu obce. Toto tvrdenie podporil aj hlavný kontrolór obce.
K bodu 8 programu OZ:

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18:00 hod. ukončil zasadnutie.
V Zelenči, dňa 22.12.2018
Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
p. Mária Jurčová
overovateľ

...................................
Ing. Stanislav Koči
overovateľ

..........................................
Ing. Miroslava Uhliarová
zapisovateľka
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