Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 8.11.2018 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
(p. Hovorka – ospravedlnený)
- starostka obce Zeleneč Ing. Daniela Mizerová
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Kontrola uznesení.
3. Rozpočet na roky 2019 - 2021, Strategický plán, zámery a ciele na roky 2019-2021.
4. Kúpna zmluva – p. Peter Horváth s manţ.
5. Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 782/11.
6. Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava.
7. Ţiadosť o jednorazový príspevok.
8. Odmeny poslancov.
9. Interpelácie poslancov.
10. Záver.
K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
21. riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvorila a viedla Ing. Daniela Mizerová,
starostka obce.
Starostka privítala poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starostka skonštatovala, ţe na zasadnutí je prítomných 8 poslancov OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla poslancov p. Jurčovú a p.
Orešanského. Za zapisovateľku zápisnice starostka obce určila Ing. Uhliarovú.
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Starostka obce dala hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0

Starostka obce navrhla hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
Program 21. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.
K bodu 2 programu OZ:

Kontrola uznesení
Starostka obce informovala prítomných, ţe všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené.
Členovia Komisie pre výstavbu, ţivotné prostredie a ochranu verejného poriadku
Ing. Krupa a p. Čavojský prešetrili na mieste sťaţnosť občanov ohľadom susedských
sporov a informovali prítomných, ţe došlo k dohode medzi susedmi.
K bodu 3 programu OZ:

Rozpočet na roky 2019-2021, Strategický plán, zámery a ciele na roky
2019-2021
Starostka obce Zeleneč poţiadala Ing. Uhliarovú, aby oboznámila prítomných
poslancov s Návrhom rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý bol verejne sprístupnený na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce Zeleneč od 22.10.2018 do 8.11.2018. Rozpočet
na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový, rozpočtované sú výdavky nutné na
zabezpečenie beţného chodu obce. V priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva boli
navrhované nasledovné úpravy:
P. poslanec Ing. Matis navrhol zvýšiť výdavky na programe 4. Komunikácie
o 5 000,- € na dopravné značenie, nakoľko by mal byť vypracovaný nový projekt
dopravného značenia.
P. poslanec Štefánek navrhol zvýšiť výdavky na programe 8. Podprogram 8.2.
Verejná zeleň o 1 500,- € na nákup stromčekov. P. poslanec Čavojský navrhol, aby sa pri
2

výsadbe stromčekov postupovalo podľa nejakého systému, príp. môţe byť vypracovaný
projekt za tým účelom, aby stromčeky boli vysádzané v katastri obce Zeleneč. Po
zapracovaní týchto poţiadaviek bude výsledok hospodárenia na rok 2019 – prebytok
+ 6 002,- €.
Starostka obce informovala prítomných o novom výpočte poplatkov za zber
a odvoz komunálneho odpadu v nasledujúcich rokoch, v budúcom roku sa budú pre obec
Zeleneč zvyšovať poplatky o cca 10 %.
Poslanci sa dohodli na nasledovných úpravách rozpočtu na rok 2019:
Zvýšenie beţných výdavkov:
Program 4. Komunikácie:
41 630 – tovary a sluţby

+ 5 000,- €

Podprogram 8.2. Verejná zeleň:
41 630 – tovary a sluţby

+ 1 500,- €

Po týchto úpravách je prebytok hospodárenia pre rok 2019 vo výške 6 002,- €.
Poslanci boli oboznámení so stanoviskom hlavného kontrolóra obce Zeleneč Ing.
Stanislava Niţnana k návrhu rozpočtu. Hlavný kontrolór predloţil stanovisko v zmysle §
18 f ods. 1, písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podrobne
informoval o jeho obsahu. Hlavný kontrolór odporučil OZ zverejnený návrh rozpočtu na
rok 2019 schváliť a viacročný rozpočet na rok 2020-2021 zobrať na vedomie.

Uznesenie č. 247/2018
k Programovému rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2019
a viacročnému rozpočtu na roky 2020 – 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje:
a)
rozpočet Obce Zeleneč na rok 2019 na úrovni kategórií s úpravou oproti
zverejnenému návrhu rozpočtu nasledovne:
Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 4. Komunikácie:
41 630 – tovary a sluţby

+ 5 000,- €

Podprogram 8.2. Verejná zeleň:
41 630 – tovary a sluţby

+ 1 500,- €

b)
starostovi obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v príjmovej
a výdavkovej časti pri poskytnutých dotáciách zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy (napr. transfery na ZŠ s MŠ, deti v hmotnej núdzi, na
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rodinné prídavky, na finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci VS a pod.),
c)
dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku
2019 v celkovej výške 13 000,- € nasledovne:
1. Futbalový oddiel:
- dotácia (bez energií) vo výške 12
ekonomického chodu ŠK

000,- €

na zabezpečenie a podporu

2. Stolnotenisový oddiel:
- dotácia 1 000,- € na dopravu na športové podujatia, poplatky Slovenskému
stolnotenisovému zväzu, nákup dresov, nákup spotrebného materiálu, usporiadanie
turnajov pre deti a dospelých a pod..
d) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov –
Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2019 v celkovej výške 1 200,- € na
úhradu energií v klube, údrţbu areálu klubu, nová podlaha v bunke, podlahu, zakúpenie
elektronických čipov, ocenenia a iné.
e) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2019 v celkovej výške 1 750,- € nasledovne:
- na úhradu nákladov spojených s výstavou kvetov a zeleniny, ktorú organizácia
uskutoční v obci Zeleneč vo výške 400,- €
- cestovné a školenia – 100,- €
- občerstvenie- výročná členská schôdza – 100,- €
- na zájazdy na záhradkárske podujatia 300,- €
-

v rámci včelárskeho krúţku: - nákup osiva pre včely 300,- €
- ochranné pomôcky mladého včelára - 250,- €
- nákup včelárskych potrieb – 300,- €

f)
dotáciu (bez energií) z rozpočtu obce Dobrovoľnému hasičskému zboru v
Zelenči v rozpočtovom roku 2019 v celkovej výške 7 000,- € na beţnú prevádzku (nákup
PHM, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, uniformy, náradie a pod.)
g)
dotáciu z rozpočtu obce Senior klubu Zeleneč v rozpočtovom roku 2019
v celkovej výške 1 000,- € na návštevu kultúrnych podujatí, turistiku, návštevu hradov
a zámkov, návštevu termálnych kúpalísk a pod.
2.

Berie na vedomie:
- viacročný rozpočet Obce Zeleneč na roky 2020 – 2021
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- stanovisko hlavného kontrolóra obce Zeleneč Ing. Stanislava Niţnana k návrhu
rozpočtu obce Zeleneč na roky 2019-2021
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
Orešanský)
PROTI : 0

p.

ZDRŢALI SA: 1(Mgr. Jedlička)

K bodu 4 programu OZ:

Kúpna zmluva – p. Peter Horváth s manţ.
Starostka obce informovala prítomných, ţe je potrebné preschváliť uznesenie č.
244/2018 ohľadom odkúpenia pozemku, nakoľko bol vypracovaný nový geometrický
plán.

Uznesenie č. 248/2018
ku kúpnej zmluve
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
odpredaj časti pozemku parcela registra „E“ č. 415/1 v kat. území Zeleneč o výmere 57
m2, ktorá bola určená geometrickým plánom č. 86/2018 vyhotoveným geodetom Ing.
Vladimírom Haršánym dňa 18.09.2018 a úradne overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu Trnava dňa 04.10.2018 pod číslom 1477/2018, z vlastníctva Obce
Zeleneč do vlastníctva manţelov: Peter Horváth, nar. 09.06.1958, r.č. 580609/6406, a
Cecília Horváthová rod. Haladová, nar. 24.09.1963, r.č. 635924/6289, obaja bytom
Ulička 231/15, Zeleneč, za kúpnu cenu 3,32 €/m2.
Na ţiadosť kupujúcich manţelov Petra Horvátha a Cecílie Horváthovej rod. Haladovej
Obec Zeleneč odpredá odčlenenú časť pozemku parcela registra „E“ č. 415/1 o výmere
57 m2 manţelom Petrovi Horváthovi a Cecílie Horváthovej rod. Haladovej v takých
spoluvlastníckych podieloch, v akých vlastnia rodinný dom súp.č. 231 a pozemkovú
nehnuteľnosť parcelu registra „C“ č. 359, ku ktorému sa pričleňuje výmera z pozemku
parcela registra „E“ č. 415/1, t.j. kaţdému z nich po polovici.
Na základe vlastných prehlásení manţelov Petra Horvátha a Cecílie Horváthovej
finančné prostriedky na kúpu vyššie uvedeného pozemku nepochádzajú z ich
bezpodielového spoluvlastníctva.
Povinnosťou kupujúcich bude uhradiť všetky poplatky spojené s vyhotovením zmluvy
ako aj poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
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Obec Zeleneč predáva odčlenenú časť pozemku parcela registra „E“ č. 415/1 o výmere
57 m2 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, p.
Orešanský)
ZDRŢALI SA: 1 (Ing. Matis)

PROTI : 0
K bodu 5 programu OZ:

Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 782/11
Obci Zeleneč bola doručená ţiadosť p. Františka Valáška a manţ. Lýdie
Valáškovej na ukončenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 13 na 2. nadzemnom
podlaţí, nachádzajúceho sa v bytovom dome postavenom na parcele č. 2190/287, súpisné
číslo 782, na ul. Nezábudkova, orientačné číslo 11, zapísaného na LV č. 2247, pre
katastrálne územie Zeleneč, vedených Okresným úradom v Trnave, katastrálny odbor.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je moţný
priamy prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) v prípade hodného
osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Obec Zeleneč v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejnila
svoj zámer prenajať 2-izbový byt č. 13, na 2. nadzemnom podlaţí, nachádzajúceho sa na
bytovom dome postavenom na parcele č. 2190/287, súpisné číslo 782, na ul.
Nezábudkova, orientačné číslo 11, zapísaného na LV č. 2247, pre katastrálne územie
Zeleneč, vedených Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom. Dôvod hodný
osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe nájomca, ktorý doposiaľ predmetné nehnuteľnosti
uţíval, v zmysle nájomnej zmluvy poţiadal obec ako prenajímateľa o ukončenie nájmu
a vyuţil svoje právo navrhnúť, aby sa novými nájomcami stali p. Peter Šmidovič, bytom
Kriţovany nad Dudváhom 532 a p. Jozef Šmidovič s manţ. Jaroslavou Šmidovičovou,
obaja bytom Svätuplukova 2660/16, Pezinok.

Uznesenie č. 249/2018
k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej č. 782/11 v
Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.09.2010 v znení neskorších dodatkov, zo Zmluvy o finančnom vysporiadaní v znení
neskorších dodatkov v súvislosti s nájmom obecného majetku zo dňa 30.09.2010, zo
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2010 v znení neskorších dodatkov
uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p. Františkom Valáškom a manţelkou
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Lýdiou Valáškovou, na strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 2izbového bytu č. 13 na 2. nadzemnom podlaţí, nachádzajúceho sa v bytovom dome
postavenom na parcele č. 2190/287, súpisné číslo 782, na ul. Nezábudkovej, orientačné
číslo 11, zapísaného na LV č. 2247, pre katastrálne územie Zeleneč, vedenom Okresným
úradom Trnava na nových účastníkov uvedených zmluvných vzťahov: p. Peter Šmidovič,
bytom Kriţovany nad Dudváhom 532 a p. Jozef Šmidovič s manţ. Jaroslavou
Šmidovičovou, obaja bytom Svätuplukova 2660/16, Pezinok za nasledovných podmienok:

Odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia

Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi
odchádzajúcim a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny
bytu, ktoré realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so
zhodnotením bytu odchádzajúcim nájomcom

Suma 22 833,22 € je v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti
s nájmom obecného majetku osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a v zmysle
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je splátkou kúpnej ceny bytu a ostáva v dispozícii Obce
Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu

Suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok
nájomného, a ktorá sa povaţuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu

Suma 444,24 € - finančná zábezpeka – v zmysle Článku V. ods. 2 Zmluvy o nájme
bytu zo dňa 30.09.2010 ostáva v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na
zábezpeku zloţenú novým nájomcom.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 6 programu OZ:

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava
Starostka obce informovala prítomných o ţiadosti Okresného súdu Trnava zo dňa
24.09.2018 na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Trnava. Mgr. Jedlička oboznámil
prítomných, ţe môţe pokračovať ako prísediaci aj v ďalšom období. Ţiadosť Okresného
súdu v Trnave bola zverejnená na webe obce a úradnej tabuli dňa 17.10.2018. Do
termínu zasadnutia OZ sa nikto z občanov neprihlásil.

Uznesenie č. 250/2018
k voľbe prísediaceho pre Okresný súd Trnava
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
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Schvaľuje:
Mgr. Ľubomíra Jedličku, bytom Hlavná 10/10, Zeleneč, ako prísediaceho pre Okresný
súd Trnava
Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Orešanský)
PROTI : 1(p. Štefánek)

ZDRŢALI SA: 1(Mgr. Jedlička)

K bodu 7 programu OZ:

Ţiadosť o jednorázový píspevok
Obci Zeleneč bola doručená ţiadosť p. Denisa Jakaboviča o jednorázový
príspevok na kúpu elektrického vozíka. Poslanci ţiadosť prerokovali 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.
P. poslanec Štefánek oznámil, ţe sa vzdáva koncoročnej odmeny a poţiadal
o presun prostriedkov z poloţky Odmeny poslancov o sumu 550,- € a navýšenie rozpočtu
na poloţke Jednorázová sociálna výpomoc na programe 10, podprograme 10.3.
Starostlivosť o občanov v núdzi. Túto sumu navrhol schváliť ako príspevok pre p.
Jakaboviča.
V súvislosti s tým p. poslanec Čavojský oznámil, ţe aj on sa vzdáva koncoročnej
odmeny a poţiadal o presun prostriedkov vo výške 550,- € z poloţky Odmeny poslancov
o sumu 550,- € a navýšenie rozpočtu na poloţke sadenice, stromky na programe 1.,
podprogram 1.1. Manaţment obce.

Uznesenie č. 251/2018
k ţiadosti o jednorázový príspevok
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje:
Jednorázový príspevok vo výške 550,- € na kúpu elektrického vozíka pre p. Denisa
Jakaboviča
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
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Vzhľadom na poţadované presuny rozpočtovaných prostriedkov poslanci OZ
schválili rozpočtové opatrenie č. 10/2018:

Uznesenie č. 252/2018
k aktualizácii rozpočtu obce - rozpočtové opatrenia č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 10/2018 v nasledovnom znení:
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 637 026
41 1 1 633 006

- 1 100,- €
+ 550,- €

odmeny poslancov
sadenice, stromky

Program 10, podprograme 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi:
41 10 3 642 026

Jednorázová sociálna výpomoc

+ 550,- €

Zdôvodnenie:
Na zasadnutí OZ p. poslanec Štefánek oznámil, ţe sa vzdáva koncoročnej odmeny
a poţiadal o presun prostriedkov z poloţky Odmeny poslancov vo výške jeho odmeny
(v sume 550,- €) a navýšenie rozpočtu na poloţke Jednorázová sociálna výpomoc na
programe 10, podprograme 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi. Túto sumu navrhol
schváliť ako príspevok pre p. Denisa Jakaboviča.
V súvislosti s tým p. poslanec Čavojský oznámil, ţe aj on sa vzdáva koncoročnej
odmeny a poţiadal o presun prostriedkov vo výške svojej odmeny z poloţky Odmeny
poslancov na poloţku sadenice, stromky na programe 1., podprogram 1.1. Manaţment
obce.

K bodu 8 programu OZ:

Odmeny poslancov OcZ v Zelenči
Starostka obce poďakovala poslancom za prácu počas roka 2018 a navrhla
rozdeliť odmeny kaţdému poslancovi po 550,- €. Poslanci p. Štefánek a p. Čavojský sa
odmeny vzdali (viď bod 7 programu OZ). Starostka obce navrhla vyplatiť odmenu vo
výške 550,- € aj hlavnému kontrolórovi Ing. Stanislavovi Niţnanovi.
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Uznesenie č. 253/2018
k odmenám poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný
podiel na splnení úloh obecnej samosprávy a odmene hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
1.
odmeny súčasným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, okrem
poslancov, ktorí sa vzdali odmeny (p. Štefánek a p. Čavojský), za osobný podiel na plnení
úloh obecnej samosprávy v roku 2018 v sume á 550,- €.
2.

Odmenu hlavného kontrolóra vo výške 550,- €

Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 9 programu OZ:

Interpelácie poslancov

P. Štefánek upozornil, ţe firma T-Com pri pokládke optického kábla nedáva do
pôvodného stavu rozkopané povrchy.

P. Jurčová – upozornila na to, ţe na sídlisku jazdia nákladné autá cez ihrisko,
tento verejný priestor je potrebné ohradiť, aby sa zamedzilo vjazdu nákladným autám,
ďalej upozornila, ţe noví obyvatelia ul. Agátovej robia neporiadok pri kontajneroch na
sídlisku.

Ing. Krupa – poţiadal o opravu verejného osvetlenia v celej obci.

Starostka obce Ing. Mizerová oboznámila prítomných poslancov s úlohami,
ktoré je potrebné doriešiť v ďalšom volebnom období :
- doriešiť ochranu osobných údajov – GDPR
- vypracovať nový Program odpadového hospodárstva
- odporúča schváliť stavebnú uzáveru v obci
- doriešiť čierne odbery vody, ktoré zistila firma MAVOS
- doriešiť umiestnenie J. Holoviča v DSS
- doriešiť dedičské konanie po p. Moncmanovej, ktorej opatrovníkom bola
Obec Zeleneč.

Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan oboznámil prítomných s Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zeleneč na I. polrok 2019. Poslanci prijali
nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 254/2018
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč
na I. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč na I. polrok 2019.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0

K bodu 10 programu OZ:

Záver:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Zelenči, dňa 11.11.2018

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

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

...................................
p. Juraj Orešanský
overovateľ

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