Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

UZNESENIA
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 4.12.2017 na Obecnom úrade v Zelenči

Uznesenie č. 185/2017
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenia
č. 14/2017 až č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie:
rozpočtové opatrenia starostky Obce Zeleneč č. 14/2017 schválené dňa 09.10.2017, č.
15/2017 schválené dňa 19.10.2017, č. 16/2017 schválené dňa 13.11.2017 a č. 17/2017
schválené dňa 27.11.2017.

Uznesenie č. 186/2017
k Programovému rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2018
a viacročnému rozpočtu na roky 2019 – 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje:
a)
rozpočet Obce Zeleneč na rok 2018 na úrovni kategórií s úpravou oproti
zverejnenému návrhu rozpočtu nasledovne:
Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 002

prevod prostriedkov z peňažného fondu

+ 4 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 5, podprogram 5.3. Základná škola – 2. stupeň:
46 5 3 713 004 nákup plynového kotla do telocvične – peňažný fond
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+ 4 000,- €

b)
starostke obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun
bežných i kapitálových výdavkov na úrovni kategórií do celkovej výšky 20 000,- €
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu
c)
starostke obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v príjmovej
a výdavkovej časti nad limit 20 000,- € pri poskytnutých dotáciách zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (napr. transfery na ZŠ s MŠ, deti
v hmotnej núdzi, na rodinné prídavky, na finančný príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci VS a pod.)
d)
dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom
roku 2018 v celkovej výške 13 000,- € nasledovne:
1. Futbalový oddiel:
- dotácia (bez energií) vo výške 12 000,- € na zabezpečenie a podporu
ekonomického chodu ŠK
2. Stolnotenisový oddiel:
- dotácia 1 000,- € na dopravu na športové podujatia, poplatky Slovenskému
stolnotenisovému zväzu, nákup športových súprav, nákup spotrebného materiálu,
usporiadanie turnajov pre žiakov a dospelých a pod..
e) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov –
Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2018 v celkovej výške 1 200,- € na
úhradu energií v klube, údržbu areálu klubu, krytinu na bunke, podlahu, zakúpenie
elektronických čipov.
f) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2018 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,- €
- starostlivosť o pamiatky – 100,- €
- na zájazdy na záhradkárske podujatia 300,- €
-

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

g)
dotáciu (bez energií) z rozpočtu obce Dobrovoľnému hasičskému zboru v
Zelenči v rozpočtovom roku 2018 v celkovej výške 7 000,- € na bežnú prevádzku
(nákup PHM, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, uniformy, náradie a pod.)
h)
dotáciu z rozpočtu obce Senior klubu Zeleneč v rozpočtovom roku 2017
v celkovej výške 1 000,- € na návštevu kultúrnych podujatí, turistiku, návštevu hradov
a zámkov, návštevu termálnych kúpalísk a pod.
i)

dotáciu z rozpočtu obce pre MCT – Modelársky klub vo výške 200,- €
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2.

-

Ukladá:

Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť rozpočet Obce Zeleneč na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020
na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce
viesť evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach a predložiť informáciu
o rozpočtových opatreniach na rokovanie obecného zastupiteľstva o záverečnom účte
Obce Zeleneč za rok 2018.
3.

Berie na vedomie:

stanovisko hlavného kontrolóra obce Zeleneč Ing. Stanislava Nižnana k návrhu rozpočtu
obce Zeleneč na roky 2018-2020

Uznesenie č. 187/2017
k dodatku č. 3 k VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
dodatok č. 3 k VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 188/2017
k nájmu 3-izbového obecného bytu č. 14 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 783/13 v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
- prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.9.2010, Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
zo dňa 30.09.2010, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (na byt) zo dňa 30.09.2010
uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p. Mariánom Minčičom a manž.
Ivanou Minčičovou, na strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 3izbového bytu č. 14 o výmere 75,46 m2, nachádzajúceho sa na 3. NP bytového domu súp.
č. 783, ktorý je postavený na parcele registra „C“ č. 2190/288 na Nezábudkovej ulici,
orientačné číslo 13 v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč, zapísaný na liste
vlastníctva č.2248, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len
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-

-

-

„byt“); na nového účastníka uvedených zmluvných vzťahov p. Denisa Štellára,
Americká 5, Bratislava 5 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
31 714,14 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce a ktorá je
v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a ktorá je zároveň v zmysle Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve splátkou kúpnej ceny bytu, 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 považuje 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 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu zábezpeky
v zmysle Článku V. ods. 2. Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.09.2010, ostáva k dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na zábezpeku zloženú novým nájomcom.

Uznesenie č. 189/2017
k odmenám poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný
podiel na splnení úloh obecnej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:

Schvaľuje
odmeny všetkým súčasným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný
podiel na plnení úloh obecnej samosprávy v roku 2017 v sume á 576,- €.

Uznesenie č. 190/2017
k odmene hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
Odmenu hlavného kontrolóra vo výške 30 % platu.

4

Uznesenie č. 191/2017
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu pre OZ ZRPŠ za akciu IV. Oldies
ples konaný dňa 21.10.2017

Uznesenie č. 192/2017
k žiadosti o jednorázový príspevok
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje:
Jednorázový príspevok vo výške 300,- € na kúpu nabíjačky na elektrický vozík pre syna
p. Bronislavy Jakabovičovej.

Uznesenie č. 193/2017
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu v r. 2018 pre ŠK Slávia Zeleneč na
akcie: valné zhromaždenie, ples športovcov a hodovú zábavu.

Uznesenie č. 194/2017
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom
kultúrneho domu pre Spolok vinárov
a vinohradníkov Zeleneč na akcie: Ples vinárov dňa 4.2.2018, odborný seminár
slovenských novošľachtencov dňa 17.2.2018, odborná degustácia nominačnej výstavy
dňa 28.3.2018, výstava vín nominačnej výstavy do národného salónu vín SR v dňoch 21.22.4.2018.
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Uznesenie č. 195/2017
k informácii hlavného kontrolóra Obce Zeleneč o vykonanej kontrole
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonanej Kontrole dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrole správneho použitia prostriedkov sociálneho fondu.

Uznesenie č. 196/2017
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč
na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč na I. polrok 2018

Uznesenie č. 197/2017
k úprave platu starostky obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
od 1.1.2018 zvýšenie platu starostky obce Zeleneč z doterajších 35 % na 55 % .

Uznesenie č. 198/2017
k projektu „UDRŽATEĽNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRE
OBCE MIKROREGIÓNU 11 PLUS“
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
1. berie na vedomie
Informáciu a dôvodovú správu k návrhu na členstvo v združení právnických osôb v
súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorého výhradnými členmi budú
obce v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Predmetom činnosti združenia bude starostlivosť o životné prostredie a to najmä
koordinácia postupu obcí v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s ust. § 20b ods. 4
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zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na dotknutom území, spolupráca s ostatnými
subjektami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, orgánmi štátnej správy a
ostatnej samosprávy, spoločný postup pri riešení strategických cieľov odpadového
hospodárstva a súvisiace činnosti v prospech rozvoja jednotlivých členských obcí
združenia.
2. schvaľuje v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
členstvo obce Zeleneč v záujmovom združení právnických osôb, ktorého cieľom bude
trvale udržateľné odpadové hospodárstvo.

Uznesenie č. 199/2017
k pomenovaniu novovytvorenej ulice
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Súhlasí
s pomenovaním novovytvorenej ulice v lokalite s novou IBV za Výhonom - “Agátová“.
V Zelenči, dňa 12.12.2017

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce
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