Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč,
konaného 11.12.2012 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny (ospravedlnil sa poslanec OZ p. Štefan Boor)
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Zeleneč Ing. Božena Ďurkovičová
- účtovníčka obce p. Jana Boorová
- zapisovateľka p. Monika Vallová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, overenie
zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč,
odsúhlasenie programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Rozpočet Obce Zeleneč na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu, aktualizácia
rozpočtu.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Zeleneč.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2012 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2012 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského klubu detí pri
Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského zariadenia a zariadenia
školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v kalendárnom roku
2013.
8. Určenie ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou.
9. Rozpočet Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2015.
10. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 4/2012.
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11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2013 do 30.6.2013.
12. Dotácia z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013.
13. Dotácia z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč
v rozpočtovom roku 2013.
14. Dotácia z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov –
Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013.
15. Prenájom majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči Dobrovoľnému hasičskému
zboru Zeleneč.
16. Rôzne.
17. Záver.

K bodu 1 programu OZ

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Zeleneč, odsúhlasenie programu zasadnutia
14. riadne zasadnutie OZ o 18,00 hod. otvoril a viedol JUDr. Ivan Ranuša, starosta
obce.
Starosta privítal poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov OZ a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomný potrebný počet poslancov.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov Mgr. Gabrielu Demovičovú
a p. Rudolfa Friča.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Moniku Vallovú.
Na zasadnutí sa overovala zápisnica z 13. riadneho zasadnutia konaného 30.10.2012.
Zápisnica bola v dostatočnom predstihu, v elektronickej podobe zaslaná overovateľom
zápisnice. Overovatelia zápisnice p. Stanislav Bachratý a p. Viliam Bučány skonštatovali, že
zápisnica zachytila priebeh rokovania v celom rozsahu, preto ju aj podpísali.
Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.
K programu neboli žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať
o programe tak, ako bol zverejnený.
Poslanci hlasovali o programe.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
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PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 14. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.

K bodu 2 programu OZ

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol, aby voľba komisie bola vykonaná verejným hlasovaním.
K návrhu neboli žiadne pripomienky.
Pristúpilo sa k voľbe návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je spracovávať
a predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ.
Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu OZ Mgr. Gabrielu
Demovičovú a za členov komisie:
1. p. Petra Slováka
2. p. Mária Štefánka
K predloženému návrhu neboli pripomienky.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Bachratý, Bučány, Frič, Kraicová, Krupa)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 3 (Demovičová, Slovák, Štefánek)
Predseda a členovia návrhovej komisie boli schválení.

K bodu 3 programu OZ

Rozpočet Obce Zeleneč na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu,
aktualizácia rozpočtu
Starosta obce informoval prítomných, že aj počas celého roka 2012 kládol veľký
dôraz na to aby, výdavky obce boli čo najmenšie a aby sa šetrilo na všetkých úsekoch.
Dôvodom pre šetrenie s obecnými financiami, boli najmä:
- očakávané výpadky v príjmovej časti rozpočtu, najmä v položke podielových daní, teda
finančných prostriedkov, ktoré obec dostáva od štátu,
- nutnosť spolufinancovania investičnej akcie obce (kapitálové výdavky) - výstavba
vodovodu v obci a výstavba kanalizácie v lokalite Pažiť – Podolky.
V priebehu roka musela obec čerpať dva úvery. Krátkodobým úverom vo výške
175.334,79 eur bolo zabezpečené prefinancovanie záverečnej platby za výstavbu vodovodu.
Nakoľko tieto finančné prostriedky už boli obci Ministerstvom životného prostredia SR
refundované, úver bol splatený a v tejto súvislosti už obec nemá záväzky. Dlhodobý
(investičný) úver vo výške 216.000,00 eur bola obec nútená čerpať z dôvodu krytia 5
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percentného spolufinancovania výstavby vodovodu. Starosta skonštatoval, že v prípade, ak
by tomto úver obec nečerpala ku koncu roka by na účtoch obce neboli žiadne finančné
prostriedky.
Základom pre vyhodnotenie plnenia rozpočtu je stav čerpania rozpočtu za ¾ roka
2012. Plnenie rozpočtu v posledných troch mesiacoch v roku 2012 je iba prognózované. Na
základe takto získaných údajov je možné konštatovať nasledovné:
- Do konca roku 2012 sa predpokladá výpadok v bežných príjmoch (bez investičných
projektov) asi 14.500,00 eur oproti plánovanému rozpočtovému stavu.
- Do konca roku 2012 sa predpokladá šetrenie na bežných výdavkoch (bez
investičných projektov) asi 12.000,00 eur. Šetrenie bolo dosiahnuté šetrením na
mzdách a odmeňovaní zamestnancov obce, ktoré sa predpokladá na úrovni asi o
13.700,00 eur menej ako v schválenom rozpočte na rok 2012.
- Kapitálové príjmy obce (financie poskytnuté EÚ a štátom na investičné akcie) sú
predpokladané na úrovni asi 2.728.871,00 eur, čo je o 470.260.28 viac ako sa
rozpočtom na rok 2012 predpokladalo. Rozdiel vyplynul najmä zo skutočnosti, že
v roku 2012 bola zo strany štátu dofinancovaná rekonštrukcia základnej školy.
Pôvodne sa očakávalo, že financovanie prebehne ešte v roku 2011.
- Kapitálové výdavky obce (na investičné akcie) sú predpokladané na úrovni
2.870.172,00 eur, čo je 152.670,00 eur menej ako v schválenom rozpočte na rok
2012.
- Po odrátaní celkových predpokladaných výdavkov v roku 2012 od celkových
predpokladaných príjmov v roku 2012 by malo na účte obce k 31.12.2012 zostať asi
216.000,00 eur, teda práve suma, ktorú obec čerpala prostredníctvom dlhodobého
investičného úveru.
Starosta ďalej uviedol, že v priebehu roka bolo zistené nedostatočné množstvo
finančných prostriedkov v niektorých položkách a podpoložkách výdavkovej časti rozpočtu.
Z tohto dôvodu je nutné rozpočet aktualizovať a presunúť potrebné sumy z položiek, pri
ktorých sa očakáva ich nedočerpanie.
Starosta uviedol, že návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2012 a č. 4/2012 bol
v dostatočnom časovom predstihu zaslaný elektronickou poštou poslancom OZ, ako aj
hlavnej kontrolórke obce Ing. Ďurkovičovej.
Starosta predložil návrhy na zmenu rozpočtu v roku 2012 rozpočtovými opatreniami:

Obecný úrad Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč

 033/5541008; /fax: 5541142; e-mail: obec@zelenec.sk

Návrh na zmenu rozpočtu v roku 2012 rozpočtovým opatrením č. 03/2012
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V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Zelenči návrh na rozpočtové opatrenie – povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov na podpoložkách rozpočtu:
221 999 1 41 223 001 1
221 999 1 111 312 001 5
221 999 1 111 312 001 6
221 999 1 111 312 001 7
221 999 1 41 292 012
221 999 2 11U1 322 001
221 999 2 11U2 322 001
221 999 2 11S1 322 001
221 999 2 11S2 322 001

Poplatky za vodné
Refundácia za aktivačnú činnosť
Rodinné prídavky
Transfer zo ŠR na voľby
Príjem z dobropisov
VaK-kapitálový transfer EÚ-KF
VaK-kapitálový transfer zo ŠR
Rekonštrukcia ZŠ – EÚ
Rekonštrukcia ZŠ – ŠR

V celkovej sume:

+ 3.000,- €
+
285,- €
+
180,- €
+ 1.562,- €
+ 17.554,- €
+168.946,15 €
+ 19.876,02 €
+272.014,- €
+ 32.002,- €
+ 515.419,17 €

Zvýšenie výdavkov na podpoložkách rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 632 002 0
221 999 10 3 1 1 111 0620
221 999 10 4 1 111 642 014
221 999 1 4 1 111 0160
221 999 1 1 1 41 01116 632 001 0
221 999 1 1 1 41 01116 633 006 5
221 999 1 1 1 41 01116 637 018
221 999 1 2 1 41 01116 641 006
221 999 1 2 1 41 01116 641 006 1
221 999 1 2 1 41 0840 642 001
221 999 1 4 1 41 0112 637 012
221 999 1 4 1 41 0112 651 002
221 999 10 5 1 41 0840 642 001 2
221 999 10 5 1 41 0840 642 007
221 999 6 1 41 0810 642 001 0
221 999 7 3 1 41 08209 637 027
221 999 8 2 1 41 0620 633 006
221 999 9 2 0620 717 001
221 999 5 3 2 11S1 0620 717 002
221 999 5 3 2 11S2 0620 717 002

Vodné
Výdavky na aktivačnú činnosť
Rodinné prídavky
Výdavky na voľby
Elektrická energia - ocú
Dopravné značky, zariadenia
Vrátenie príjmov minulých rokov
Spoločný stavebný úrad
Spoločný sociálny úrad
Bežné transfery obč. združeniu
Poplatky banke
Splátka úroku VÚB
Príspevok záhradkárom
Príspevok cirkvi
TJ – elektrická energia
Odmeny kultúrna komisia
Všeobecný materiál
Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia ZŠ – EÚ
Rekonštrukcia ZŠ – ŠR

V celkovej sume:

+ 3.000,- €
+
285,- €
+
180,- €
+ 1.562,- €
+
600,- €
+ 4.700,- €
+ 1.500,- €
+ 2.300,- €
+
150,- €
+ 1.550,- €
+ 1.500,- €
+ 2.610,- €
+
3,- €
+
4,- €
+ 1.200,- €
+
300,- €
+ 1.137,- €
+188.822,17 €
+272.014,- €
+ 32.002,- €
+515.419,17 €

Návrh predkladá:

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
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Obecný úrad Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč

 033/5541008; /fax: 5541142; e-mail: obec@zelenec.sk

Návrh na zmenu rozpočtu v roku 2012 rozpočtovým opatrením č. 04/2012

V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Zelenči návrh na rozpočtové opatrenie – presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky, a to:
1.
Z podpoložiek rozpočtu:
1 4 1 41 0112 637 005
1 4 1 41 0112 637 011
1 1 1 41 01116 611
1 1 1 41 01116 632 001 1
1 1 1 41 01116 632 001 2
1 1 1 41 01116 633 001
1 1 1 41 01116 613
1 1 1 41 01116 633 006 4

Špeciálne služby
Štúdie, expertízy, posudky
Tarifný plat – ocú
Plyn – ocú
Plyn – byty
Interiérové vybavenie – ocú
Pohotovosť, nadčas – ocú
Sadenice, stromky, kríky

-

5.000,- €
5.000,- €
6.000,- €
9.000,- €
1.000,- €
2.000,- €
1.250,- €
750,- €

Splácanie úroku ŠFRB

+ 30.000,- €

Zberný dvor

- 1.090,- €

Zberný dvor
Zberný dvor
Zberný dvor

+
+
+

Na podpoložku rozpočtu:
221 999 1 4 1 41 0170 651 003
2.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 3 1 2 111 0510 717 001
Na podpoložky rozpočtu:
221 999 3 1 2 11U1 0510 717 001
221 999 3 1 2 11U2 0510 717 001
221 999 3 1 2 41 0510 717 001
3.
Z podpoložky rozpočtu:
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926,- €
109,- €
55,- €

221 999 3 2 1 41 0520 632 001

Elektrická energia

- 3.460,- €

Úrazové poistenie
Všeobecný materiál
Špeciálne služby
Odmeny na dohody

+
10,- €
+ 650,- €
+ 1.600,- €
+ 1.200,- €

Údržba prevádzkových strojov

- 3.000,- €

Elektrická energia – VO
Údržba VO

+ 2.000,- €
+ 1.000,- €

Údržba prevádzkových strojov
Plyn – hasiči

- 5.000,- €
- 855,- €

Vodovod – TP, osobný príplatok
ZP - VšZP - vodovod
NP – vodovod
SP – vodovod
ÚP – vodovod
Poistenie do RF – vodovod
Všeobecný materiál – vodovod

+ 2.860,- €
+ 320,- €
+ 45,- €
+ 440,- €
+ 30,- €
+ 160,- €
+ 2.000,- €

Realizácia nových stavieb z úveru

- 9.000,- €

Vodovod – hradené z úveru

+ 9.000,- €

Na podpoložky rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 625 003
221 999 3 2 1 41 0520 633 006
221 999 3 2 1 41 0520 637 005
221 999 3 2 1 41 0520 637 027
4.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 635 004
Na podpoložky rozpočtu:
221 999 8 1 1 41 0640 632 001
221 999 8 1 1 41 0640 635 006
5.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 635 004
221 999 8 3 1 41 0320 632 001 1
Na podpoložky rozpočtu:
221 999 8 4 1 41 0620 611+612
221 999 8 4 1 41 0620 621
221 999 8 4 1 41 0620 625 001
221 999 8 4 1 41 0620 625 002
221 999 8 4 1 41 0620 625 003
221 999 8 4 1 41 0620 625 007
221 999 8 4 1 41 0620 633 006
6.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 8 4 2 52 717 001
Na podpoložku rozpočtu:
221 999 8 4 1 52 637 011

7.
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Z podpoložky rozpočtu:
221 999 9 2 41 0620 717 001

Realizácia nových stavieb

- 32.000,- €

Rekonštrukcia a modernizácia ČS

+ 32.000,- €

Údržba bytov, domov

-

50,- €

Elektrická energia

+

50,- €

Realizácia nových stavieb

- 6.758,- €

Pažiť plynofikácia

+ 6.758,- €

Vodovod – úver

- 179.835,- €

Splátka úveru

+179.835,- €

Realizácia nových stavieb

- 5.400,- €

Splátka úveru

+ 5.400,- €

Na podpoložku:
221 999 3 2 41 0520 717 002
8.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 9 1 41 0620 635 006
Na podpoložku rozpočtu:
221 999 9 1 41 0620 632 001 0
9.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 9 2 41 0620 717 001
Na podpoložku rozpočtu:
221 999 8 5 2 41 717 001
10.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 8 4 52 0620 717 001 0
Na podpoložku rozpočtu:
221 999 1 4 3 52 0170 821 004
11.
Z podpoložky rozpočtu:
221 999 9 2 41 0620 717 001
Na podpoložku rozpočtu:
221 999 1 4 3 52 0170 821 005

12.
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Z podpoložky rozpočtu:
221 999 2 41 0620 717 001

Realizácia nových stavieb

- 51.833,- €

Rekonštrukcia ZŠ – EÚ
Rekonštrukcia ZŠ – ŠR
Rekonštrukcia ZŠ – vl. prostriedky

+ 14.027,- €
+ 1.650,- €
+ 36.156,- €

Stočné
Odmeny dohodárom

- 2.186,- €
- 3.000,- €

Rekonštrukcia ZŠ – EÚ
Rekonštrukcia ZŠ – ŠR
Rekonštrukcia ZŠ – vl. prostriedky

+ 1.457,- €
+ 171,- €
+ 3.558,- €

Na podpoložky rozpočtu:
221 999 5 3 2 11S1 0620 717 002
221 999 5 3 2 11S2 0620 717 002
221 999 5 3 2 41 0620 717 002
13.
Z podpoložiek rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 632 002
221 999 1 1 1 41 01116 632 002
Na podpoložky rozpočtu:
221 999 5 3 1 11S1 0620 637 005
221 999 5 3 1 11S2 0620 637 005
221 999 5 3 1 41 0620 637 005
Návrh predkladá:
JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Starosta ďalej uviedol, že návrh uznesenia je pripravený tak, aby mal starosta
v rozpočtovom roku 2012 zabezpečenú možnosť, v prípade nutnosti uskutočniť ďalšie
rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun bežných i kapitálových výdavkov do celkovej
výšky 3.000,- eur s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. Jedná sa o štandardný
nástroj, pre zabezpečenie aktualizácie rozpočtu, bez nutnosti zvolávať obecné zastupiteľstvo.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 20.11.2012 a 4.12.2012.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 131 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2012, vyhodnoteniu
plnenia rozpočtu, aktualizácii rozpočtu.

131.
uznesenie
9

k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2012, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu, aktualizácii
rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu starostu obce k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2012.
2. Schvaľuje
a) aktualizáciu rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2012 na základe zmeny rozpočtu
v roku 2012 rozpočtovými opatreniami č. 3/2012 a č. 4/2012;
b) že starosta obce je oprávnený v rozpočtovom roku 2012 schváliť rozpočtové
opatrenia – rozpočtový presun bežných i kapitálových výdavkov do celkovej výšky
3.000,- eur s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu.
3. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči viesť evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových
opatreniach v roku 2012 a predložiť informáciu o rozpočtových opatreniach na
rokovanie obecného zastupiteľstva o záverečnom účte Obce Zeleneč za rok 2012.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 131 k rozpočtu obce Zeleneč na rok
2012, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu, aktualizácii rozpočtu.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 131 k rozpočtu obce Zeleneč na rok 2012, vyhodnoteniu plnenia
rozpočtu, aktualizácii rozpočtu bolo prijaté.

K bodu 4 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych
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daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Zeleneč
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že základným dôvodom na
zmenu VZN č. 3/2011 sú zmeny v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1.1.2013. Zmenou VZN budú odstránené i niektoré
pojmové nedostatky doterajšieho znenia VZN č. 3/2011. Zmenou nedôjde k zvýšeniu sadzieb
daní, naopak v prípade dane za užívanie verejného priestranstva bude sadzba dane znížená.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2012 vyvesený
na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie nebola
uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:

Obec Zeleneč

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zeleneč

Obec Zeleneč na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zeleneč.
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Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zmena a
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Zeleneč.

Článok 2
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Zeleneč sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. (3) sa za slová „stavebné odpady“ dopĺňa text „(ďalej aj len „poplatok“)“.
2. V § 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem stavebných pozemkov“.
3. V § 4 ods. (2) znie:
„(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona pre
katastrálne územie obce Zeleneč nasledovne:
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 eura / m2,
- stavebné pozemky
18,58 eura / m2.“.
4. V § 4 sa za odsek (2) vkladá nový odsek (3), ktorý znie:
„(3) Základom dane z pozemkov, ktorými sú lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej na 1 m2 podľa predpisov o ustanovení všeobecnej hodnoty majetku. Takto
ustanovená hodnota pozemku sa použije v prípade, ak daňovník hodnotu pozemku
preukáže znaleckým posudkom. Obec Zeleneč ako správca dane ustanovuje, že v prípade,
ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, použije sa hodnota
pozemku 1,85 eura / m2.“.
5. V § 6 ods. (2) sa slovo „prízemného“ nahrádza slovom „nadzemného“.
6. § 9 sa vypúšťa.
7. § 10 ods. (2) písm. c) znie:
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„c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.“.
8. § 10 ods. (6) znie:
„(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.“.
9. V § 10 sa vypúšťajú odseky (7), (8), (9), (10) a (12). Odsek (11) sa prečísluje na odsek
(7).
10. § 12 odsek (2) znie:
„Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto VZN rozumie užívanie na
iné účely, než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Takýmto užívaním sa rozumie
umiestnenie predajného zariadenia určeného na predaj rôznych výrobkov a tovarov,
umiestnenie predajného zariadenia určeného na predaj výrobkov a tovarov z vlastnej
produkcie, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie
stavebného zariadenia, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky.“.
11. V § 13 ods. (2) sa sadzba dane „2,50 eura/m2/deň“ nahrádza sadzbou dane „1,25
eura/m2/deň“.
12. V § 13 ods. (3) sa sadzba dane „1,50 eura/m2/deň“ nahrádza sadzbou dane „0,75
eura/m2/deň“.
13. V § 13 ods. (4) sa slovo „hodových“ nahrádza slovom „iných“.
14. V § 13 ods. (5) sa vypúšťa slovo „dočasnej“.
15. § 14 odsek (2) znie:
„(2) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.“.
16. § 16 sa vypúšťa.
17. V § 17 ods. (9) sa slová „doručenia platobného výmeru“ nahrádzajú slovami
„právoplatnosti rozhodnutia“.
18. V § 18 sa vypúšťajú odseky (5), (6) a (7) a dopĺňajú sa nové odseky (5) a (6), ktoré
znejú:
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„(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(6) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom, na ktorom sú uvedené
nasledovné údaje:
a) meno fyzickej osoby, resp. názov právnickej osoby,
b) adresa fyzickej osoby, resp. sídlo právnickej osoby,
c) dátum umiestnenia predajného automatu a dátum začatia jeho prevádzkovania,
d) druh predajného automatu.“.
19. V § 19 ods. (1) sa za prvú vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie „Nevýherné hracie
prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje,
elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.“.
20. V § 19 sa vypúšťajú odseky (5), (6) a (7) a dopĺňajú sa nové odseky (5) a (6), ktoré
znejú:
„(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(6) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom sú
uvedené nasledovné údaje:
a) meno fyzickej osoby, resp. názov právnickej osoby,
b) adresa fyzickej osoby, resp. sídlo právnickej osoby,
c) dátum umiestnenia nevýherného hracieho prístroja a dátum začatia jeho
prevádzkovania,
d) druh nevýherného hracieho prístroja.“.
21. Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:
„§ 19a
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(1)
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
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tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto
daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať
čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy
podanému priznaniu k týmto daniam.
(5) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím.
(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. (2), (3) a (4), správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane.
(7) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. (4), správca dane daňovému subjektu
vráti na základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie.“.
22. V § 20 ods. (4) sa slová „v pásme 2“ nahrádzajú slovami „v pásme 3.“.
23. § 20 ods. (7) znie:
„(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.“.
24. V § 20 ods. (8) sa slová „platobným výmerom“ nahrádzajú slovom „rozhodnutím“.
25. V § 20 ods. (9) sa slová „platobného výmeru“ nahrádzajú slovom „rozhodnutia“.
26. § 21 znie:
„§ 21
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
(2) Poplatník je :

15

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti
ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje
množstvový zber.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí,
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b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len "platiteľ").
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa ods. (2) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo
územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti alebo ich zmeny je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(9) Sadzba poplatku je 0,055 eura za osobu a kalendárny deň.
(10) Poplatok sa určuje na zdaňovacie obdobie ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, ak ide
o poplatníka podľa ods. (2) písm. a),
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa ods. (2) písm. b)
a c),
c) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, ak ide
o neobývanú stavbu určenú na bývanie.
(11) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období sa vypočíta ako súčet
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený obcou
ustanoveným koeficientom 1,00 a priemerného počtu miest určených na poskytovanie
služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý
v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské
alebo iné pohostinské služby.
(12) Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu, ak ide o poplatníka podľa
ods. (2) písm. b) a c), pričom poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby pre
množstvový zber a objemu zbernej nádoby v litroch, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Ak
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poplatník nepreukáže, že využíva množstvový zber, poplatok bude určený podľa ods. (10)
písm. b)
(13) Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,020 eura za jeden liter komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
(14) Frekvencia odvozov je 1x za dva týždne.
(15) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu
podľa ods. (7) aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je
poplatníkom osoba podľa ods. (2) písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné
meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a
identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(16) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
(17) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(18) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(19) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku (17) alebo
odseku (18).
(20) Poplatok vyrubený správcom dane sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce, poštovou
poukážkou, príp. bezhotovostným prevodom na účet obce.
(21) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo jeho nástupcovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a do konca
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zdaňovacieho obdobia doručí obci písomnú žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti v súvislosti so zmenou trvalého pobytu, alebo úmrtím poplatníka.
(22) Na základe písomnej žiadosti doručenej na obecný úrad obec poplatok zníži alebo
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Súčasťou žiadosti
musí byť:
a) pracovná zmluva, pracovné povolenie alebo potvrdenie od zamestnávateľa, že
vykonáva prácu v zahraničí, alebo
b) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo nemocenskom
zariadení alebo
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo
d) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, v prípade prechodného pobytu
v inej obci alebo
e) potvrdenie o ubytovaní v internátnom zariadení, alebo v nájme mimo obce
v súvislosti s návštevou školy, alebo potvrdenie o návšteve školy.
(23) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím najmä v prípade ak:
- poplatník v obci nemá trvalý pobyt, ale je oprávnený užívať nehnuteľnosť, avšak
nehnuteľnosť preukázateľne neužíva,
- poplatník je občanom s trvalým pobytom v obci a je držiteľom preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím.“.
27. § 22 a § 23 sa vypúšťajú.

Článok 3
Prechodné ustanovenia
(1) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2) Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.

Článok 4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
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JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od ................................. do .......................................
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ........, uznesením č. ....
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ................................. do
....................................... a webovom sídle obce od .................................

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 20.11.2012.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 132 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Zeleneč.
132.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Zeleneč.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
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zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Zeleneč na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: 14.12.2012

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
132 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 132 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 3/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Zeleneč bolo schválené.

K bodu 5 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2012 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
obec všeobecne záväzným nariadením. Pripravený návrh VZN určuje miesto a čas zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč tak, aby VZN
nemuseli byť prijímané opakovane (každoročne). Po dohode s riaditeľkou základnej školy bol
čas zápisu navrhnutý na deň polročných prázdnin príslušného školského roka v čase od 12,00
do 17,30 hod.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2012 vyvesený
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na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie nebola
uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:

Obec Zeleneč

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2012
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v Základnej škole Zeleneč

Obec Zeleneč, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Zeleneč (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Účel VZN
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč, ktorej zriaďovateľom je Obec
Zeleneč.
Článok 2
Určenie miesta a času zápisu
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč sa realizuje
v miestnostiach Základnej školy Zeleneč, Školská 223, 919 21 Zeleneč, určených
riaditeľkou školy.
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2. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč sa koná
vždy v deň polročných prázdnin príslušného školského roka v čase od 12,00 do 17,30 hod.

Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2011
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zeleneč v znení Všeobecne záväzného nariadenia
obce Zeleneč č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Zeleneč na kalend árny rok 2012 a
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2011 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zeleneč.

Článok 4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od ................................. do .......................................
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ........, uznesením č. ....
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ................................. do
....................................... a webovom sídle obce od .................................

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 20.11.2012.
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Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta upozornil, že v nadpise VZN sa opakovane vyskytuje pojem „v základnej
škole“ a navrhol túto duplicitu odstrániť. Proti návrhu starostu neboli žiadne námietky.
Starosta dal hlasovať o vypustení slov „v základnej škole“ z nadpisu návrhu VZN č. 4/2012.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Návrh starostu bol schválený.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 133 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
4/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Zeleneč.

133.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 4/2012 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2012 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2012 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
Zeleneč na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: 14.12.2012
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
133 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 4/2012 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 133 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 4/2012
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Zeleneč bolo schválené.

K bodu 6 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2012 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč,
Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne
pri Základnej škole Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že nové VZN č. 5/2012 má nahradiť doposiaľ
platné a účinné VZN 01/2010 v znení neskorších zmien. Účelom VZN je určiť výšku
príspevku:
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca za pobyt jeho dieťaťa v Materskej školy Zeleneč
(ďalej len „MŠ),
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč (ďalej len „ŠKD“), do ktorého je jeho
dieťa umiestnené,
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo iný stravník Školskej jedálne
pri Základnej škole Zeleneč (ďalej len „ŠJ) na úhradu nákladov na nákup potravín a na
čiastočnú úhradu režijných nákladov.
Účelom VZN je ďalej určiť ďalšie podmienky úhrady príspevkov.
Návrh VZN navrhuje navýšenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole
Zeleneč z doterajších 10,00 eur na 13,00 eur mesačne pre jedno dieťa. Základným dôvodom
pre zvýšenie príspevku je nepriaznivá finančná situácia obce, ktorá materskú školu financuje.
Výška príspevku bola navrhnutá a i na základe porovnania z príspevkami v okolitých obciach.
Prostredníctvom VZN obec určuje ďalej výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč (ďalej len: „ŠKD“).
Výška príspevku 5,00 eur a 2,00 eura (v prípade poberateľov dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi) mesačne pre jedno dieťa umiestnené v ŠKD zostáva
nezmenená.
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Prostredníctvom VZN ďalej obec určuje cenu jedla, ktoré sa pripravuje v školskej
jedálni pri Základnej škole Zeleneč. Cena jedla sa skladá z nákladov potrebných na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a na prípravu jedla (režijné
náklady).
Návrhom VZN je opätovne určené, že náklady potrebné na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov budú v strednom, teda treťom pásme, ako to bolo
i doposiaľ.
Okrem určenia finančného pásma na nákup potravín musí obec prostredníctvom VZN
určiť i cenu nákladov potrebných na prípravu jedného jedla (režijné náklady). V doterajšom
VZN bola táto cena určená vo výške 1,50 eura. Na základe výsledkov z hospodárenia školskej
jedálne v roku 2012 bolo zistené, že cena jedného jedla je 1,70 eura. V prípade detí MŠ
Zeleneč a žiakov ZŠ Zeleneč uhrádzal zákonný zástupca dieťaťa iba príspevok potrebný na
uhradenie ceny na nákup potravín. Režijné náklady v zmysle doposiaľ platného zákona
hradila obec. Zmenou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov bola daná možnosť preniesť časť režijných nákladov na
zákonných zástupcov detí. Návrh VZN predpokladá, že zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka
ZŠ bude hradiť príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 0,15 eura na jedného
stravníka denne.
V prípade zamestnancov ZŠ a MŠ hradí zamestnanec cenu na nákup potravín a režijné
náklady hradí zamestnávateľ (ako príspevok na stravovanie), tak ako tomu bolo doposiaľ.
V školskej jedálni sú pripravované i jedlá pre osoby, ktoré sú z dôvodu veku,
prípadne iného sociálneho dôvodu odkázané na stravovanie v školskej jedálni. Takáto osoba
musí mať podľa návrhu VZN trvalý pobyt v obci Zeleneč. Poskytovanie stravovania iným
osobám je limitované kapacitou školskej jedálne. Obec v súčasnosti poskytuje stravovanie asi
20 dôchodcom. Niektorým z nich obed dodáva až do miesta bydliska. O tom, ktorým osobám
bude poskytované stravovanie v školskej jedálni, bude na základe návrhu VZN rozhodovať
komisia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport
a sociálne veci na základe odôvodnenej žiadosti.
V prípade „dôchodcov“ hradí dôchodca cenu na nákup potravín a časť režijných
nákladov. V zmysle návrhu VZN, sa obec bude podieľať na jednom obede pre dôchodcu 85
centami, teda polovicou režijných nákladov a stravník – dôchodca takisto 85 centami.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2012
vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie
nebola uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 20.11.2012.
Zverejnený návrh VZN:

Obec Zeleneč
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NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2012
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy
Zeleneč, Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne
pri Základnej škole Zeleneč

Obec Zeleneč, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej
republiky, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a ods.3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114, § 140 a §
141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského klubu detí pri Základnej škole
Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč, ktorých zriaďovateľom je Obec Zeleneč
(ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel VZN
1. Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku:
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca za pobyt jeho dieťaťa v Materskej školy Zeleneč
(ďalej len „MŠ),
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč (ďalej len „ŠKD“), do ktorého je jeho dieťa
umiestnené,
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo iný stravník Školskej jedálne
pri Základnej škole Zeleneč (ďalej len „ŠJ) na úhradu nákladov na nákup potravín a na
čiastočnú úhradu režijných nákladov.
2. Účelom tohto VZN je ďalej určiť ďalšie podmienky úhrady príspevkov podľa ods. 1.

Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a podmienky úhrady
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ hradí zákonný zástupca dieťaťa umiestneného v MŠ.
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2. Obec Zeleneč (ďalej len „obec“) týmto určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na
13,00 eur mesačne pre jedno dieťa umiestnené v MŠ.
3. Príspevok sa v zmysle príslušných ustanovení školského zákona neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi1,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v MŠ sa na základe rozhodnutia obce ako jej zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v tých to prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v odseku 2.
5. Príspevok sa uhrádza vopred, spravidla do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
bezhotovostne na účet MŠ. Ďalšie podmienky úhrady príspevku určí riaditeľ MŠ.

Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a podmienky úhrady
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD hradí zákonný zástupca dieťaťa
umiestneného v ŠKD.
2. Obec určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD na 5,00 eur
mesačne pre jedno dieťa umiestnené v ŠKD.
3. Obec určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD na 2,00 eurá
mesačne pre jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ak zákonný zástupca o to písomne požiada
a predloží do rúk riaditeľa Základnej školy v Zelenči (ďalej len „ZŠ“) doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. 1
4. Príspevok sa uhrádza vopred, spravidla do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
bezhotovostne na účet ZŠ. Ďalšie podmienky úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ.

Článok 4
1

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, príspevok na režijné náklady ŠJ
a podmienky ich úhrady
1. ŠJ poskytuje stravovanie nasledovným stravníkom:
a) deťom MŠ (prostredníctvom Výdajnej školskej jedálne pri Školskej jedálni pri Základnej
škole Zeleneč s miestom prevádzkovania Materská škola Zeleneč č. 118),
b) žiakom ZŠ,
c) zamestnancom MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ,
d) iným fyzickým osobám so súhlasom obce a Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave.
2. Cena jedla sa skladá z nákladov potrebných:
a) na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov,
b) na prípravu jedla (režijné náklady).
3. Obec určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo (ods. 2. písm. a)) podľa 3. finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov.
4. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov zverejňuje Ministerstvo školstva SR na svojej internetovej
stránke.
5. Aktuálnu sumu v eurách potrebnú na nákup potravín na jedno jedlo podľa 3. finančného
pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov, zverejňuje na svojej internetovej stránke
ZŠ.
6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 100 % nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (ods. 2.
písm. a) hradí stravník, resp. zákonný zástupca stravníka v prípade stravníkov podľa
odseku 1. písm. a) a b).
7. Stravníci podľa odseku 1. písm. c) a d) uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekovej kategórie 15 až 18 ročných stravníkov.
8. Obec určuje, že náklady potrebné na prípravu jedla – režijné náklady (ods. 2. písm. b)
predstavujú 1,70 eura na jedného stravníka denne.
9. Obec určuje, že zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ hradí príspevok na úhradu
režijných nákladov vo výške 0,15 eura na jedného stravníka denne.
10.
Obec určuje, že príspevok na úhradu režijných nákladov podľa odseku 8. za
zamestnanca MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ znáša zamestnávateľ.

29

11.
Obec určuje, že ŠJ bude poskytovať stravovanie aj iným osobám, ktoré sú z dôvodu
veku, prípadne iného sociálneho dôvodu odkázané na stravovanie v ŠJ. Takáto osoba musí
mať trvalý pobyt v obci. Poskytovanie stravovania iným osobám je limitované kapacitou
ŠJ. O tom, ktorým osobám bude poskytované stravovanie v ŠJ, rozhoduje komisia
Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne
veci na základe odôvodnenej žiadosti.
12.
Obec určuje, že osoby podľa odseku 11. hradia príspevok na úhradu režijných
nákladov vo výške 0,85 eura na jedného stravníka denne. Sumu vo výške 0,85 eura na
úhradu režijných nákladov na jedného stravníka denne znáša obec.
13.
Obec určuje, že ŠJ môže v individuálnych prípadoch, na základe rozhodnutia riaditeľa
ZŠ, poskytnúť krátkodobo stravovanie i iným osobám, ako uvedeným v predchádzajúcich
odsekoch. Takéto osoby uhrádzajú príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 100 %
zo sumy určenej v odseku 8.
14.

Termíny, spôsoby a ďalšie podmienky úhrady príspevkov určí riaditeľ ZŠ.

Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Zeleneč č.
1/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec v znení Dodatku č. 1/2010 VZN č. 1/2010 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 01/2010 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je
obec v znení dodatku č. 1/2010.
Článok 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od ................................. do .......................................
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VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ........, uznesením č. ....
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ................................. do
....................................... a webovom sídle obce od .................................

Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 134 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
5/201 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč,
Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole
Zeleneč.
134.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 5/2012 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského klubu detí pri
Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2012 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského klubu detí
pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2012 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského klubu
detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: 14.12.2012

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
134 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 5/201 o výške príspevku na
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čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského klubu detí pri
Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 134 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 5/201 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč, Školského
klubu detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole Zeleneč bolo
schválené.

K bodu 7 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského
zariadenia a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce
Zeleneč v kalendárnom roku 2013.
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov obec určí všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku
a mzdy na príslušný kalendárny rok na dieťa materskej školy, školského zariadenia
a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy (stravníka).
Z tohto dôvodu starosta pripravil návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce
Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského zariadenia a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce
Zeleneč v kalendárnom roku 2013. Výška dotácií na jedno dieťa bola vypočítaná na
základe požiadaviek materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského
stravovania a na základe výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na
financovanie týchto originálnych kompetencií obce v návrhu rozpočtu na rok 2013.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2012
vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie
nebola uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:
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Obec Zeleneč

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského zariadenia a zariadenia školského stravovania so sídlom na
území obce Zeleneč v kalendárnom roku 2013

Obec Zeleneč na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12
písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského
stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v kalendárnom roku 2013 (ďalej len
„VZN“).

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“)
na dieťa Materskej školy Zeleneč (ďalej len „MŠ“), Školského klubu detí pri Základnej
škole Zeleneč (ďalej len „ŠKD“) a Zariadenia školského stravovania pri Základnej škole
Zeleneč (ďalej len „ZŠS“), ktorých zriaďovateľom je Obec Zeleneč (ďalej spoločne len
„prijímateľ“).
Článok 2
Výška dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na kalendárny rok 2013 je určená nasledovne:
a) 1368,66 eura na dieťa MŠ,
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b) 406,43 eura na dieťa ŠKD,
c) 257,35 eura na skutočného stravníka ZŠS.
2. Objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií schváli Obecné
zastupiteľstvo obce Zeleneč v rozpočte na príslušný kalendárny rok.

Článok 3
Poskytovanie a použitie dotácie
1. Obec Zeleneč poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v článku 2
vynásobenej počtom detí, resp. počtom skutočných stravníkov, najneskôr do
desiateho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na prevádzku zariadenia a mzdy
zamestnancov zariadenia a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť a efektívnosť
jej použitia.
3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území obce Zeleneč na kalendárny rok 2012 a ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zeleneč.

Článok 5
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
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Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od ................................. do .......................................
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ........, uznesením č. ....
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ................................. do
....................................... a webovom sídle obce od .................................

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 20.11.2012.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik prihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 135 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského
zariadenia a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v
kalendárnom roku 2013.
135.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského zariadenia a zariadenia
školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v kalendárnom roku 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského zariadenia a zariadenia
školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v kalendárnom roku
2013.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského zariadenia
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a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v
kalendárnom roku 2013 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: 14.12.2012

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
135 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 6/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského zariadenia a zariadenia
školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v kalendárnom roku 2013 .

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Uznesenie č. 135 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 6/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského
zariadenia a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Zeleneč v
kalendárnom roku 2013 bolo schválené.

K bodu 8 programu OZ

Určenie ceny
kanalizáciou

za

odvádzanie

odpadových

vôd

obecnou

verejnou

Starosta uviedol, že pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2013 bola ďalším veľkým
problémom skutočnosť, že napriek zvýšeniu ceny stočného v roku 2012 náklady na
prevádzkovanie kanalizácie naďalej vysoko prevyšujú príjmy, ktoré tvoria financie vybraté vo
forme stočného od producentov odpadovej vody v obci.
Návrh rozpočtu predpokladá, že bežné výdavky obce v súvislosti prevádzkovaním
kanalizácie dosiahnu v roku 2013 výšku 108.548,00 eur. Okrem toho je bezpodmienečne
nutné rekonštruovať postupne obe prečerpávacie stanice, ktoré sú v havarijnom stave. Výška
investície v tejto súvislosti sa odhaduje na cca 60.000,00 eur.
Naproti tomu, predpokladané príjmy obce zo stočného, budú v roku 2013
predstavovať iba 80.000,00 eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v tejto oblasti je teda
markantný. Starosta v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že dotovanie prevádzky
kanalizácie z iných príjmov znamená menej financií v pokladni obce, ktoré by mohli byť
použité na rozvoj obce.
Starosta ďalej uviedol, že cena stočného, ktorú účtuje firma TAVOS obci Zeleneč je
taká istá, ako cena stočného, ktorú účtuje konečnému producentovi splaškov (obyvateľovi)
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v obciach, kde kanalizáciu sama prevádzkuje. Táto cena je Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví určená na rok 2013 vo výške 1,2313 eura s DPH.
Poslanci OZ na pracovných poradách dňa 20.11.2012 a 4.12.2012, kde bola vec
prerokovaná, navrhli zvýšiť cenu za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou
kanalizáciou o 20 % oproti roku 2012. Zvýšením ceny rozhodne stále nedôjde k takému
zvýšeniu príjmov, ktoré by kryli výdavky obce v oblasti prevádzkovania kanalizácie.
Uznesenie o určení ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou
kanalizáciou je navrhnuté tak, aby cena za 1 m3 odvedenej odpadovej vody bola identická ako
cena, ktorú účtuje obci TAVOS. V prípade, ak množstvo odvedenej vody nie je merané,
uznesenie navrhuje pre výpočet stočného tzv. smerné číslo 29,2374 m3 na jednu osobu
za jeden rok v nehnuteľnosti, ktorou je byt alebo dom určený na bývanie s výtokom vody,
s WC a s kúpeľňou so zariadením na ohrev vody. Znamená to, že jedna osoba v nehnuteľnosti
zaplatí obci stočné 36,00 eur za jeden rok.
Je potrebné uviesť, že v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.
397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (ďalej len
„vyhláška“) je v prípade takýchto nehnuteľností smerné číslo pre výpočet stočného podstatne
vyššie a to 55 m3 za jeden rok na jednu osobu v obdobnej nehnuteľnosti.
V iných nehnuteľnostiach, ako v bytoch a domoch určených na bývanie, v prípade ak
odvedená odpadová voda nebude meraná, bude postupovať obec pri výpočte stočného
v zmysle vyhlášky.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 136 k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd
obecnou verejnou kanalizáciou.

136.
uznesenie
k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
a) cenu za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou vo výške
1,2313 eura za 1 m3 odpadovej vody od 1.1.2013;
b) že v prípade, ak množstvo odvedenej odpadovej vody do obecnej, verejnej
kanalizácie z bytov alebo domov určených na bývanie s výtokom vody, s WC
a s kúpeľňou so zariadením na ohrev vody nie je možné určiť na základe
merania meradlom schváleným obcou a v zmysle vyhlášky Ministerstva
životného prostredia č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
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o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (ďalej len
„vyhláška“), pre výpočet stočného sa určuje, že množstvo odvedenej
odpadovej vody do obecnej, verejnej kanalizácie je 29,2374 m3 na jednu
osobu v nehnuteľnosti za jeden rok;
c) že v prípade, ak množstvo odvedenej odpadovej vody do obecnej, verejnej
kanalizácie z iných nehnuteľností ako uvedených v písm. b) nie je možné určiť
na základe merania meradlom schváleným obcou, určí sa množstvo
vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie na základe výpočtu
v zmysle vyhlášky, spravidla na základe spotreby vody v porovnateľnom
období určenom smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 1 vyhlášky.
Termín: 14.12.2012

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
136 k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 1 (Štefánek)

Uznesenie č. 136 k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou
kanalizáciou bolo schválené.

K bodu 9 programu OZ

Rozpočet Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014 –
2015
Starosta obce informoval prítomných, že tak ako už informoval pri aktualizácii
rozpočtu obce na rok 2012, v roku 2012 obec čerpala dlhodobý investičný úver na úrovni
216.000,00 eur, čo sa ukázalo ako nevyhnutné. V prípade, ak by obec koncom roka týmito
financiami nedisponovala, obecná kasa by bola prázdna a so zostavením rozpočtu na rok
2013 by bol veľký problém. Základnou myšlienkou pri príprave návrhu rozpočtu bolo
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pokračovať v čo najväčšom šetrení na bežných výdavkoch obce.
Starosta obce informoval, že dňa 18.10.2012 bolo podpísané Memorandum
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej
stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a Združením miest a obcí
Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Cieľom tohto memoranda je vyjadrenie spoločného úsilia
v oblasti konsolidácie verejných financií a zníženie deficitu verejných financií na 2,9 %
HDP v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii
vyplývajúceho z Paktu stability a rastu. ZMOS sa memorandom okrem iného zaviazalo
presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby schválili a realizovali svoje rozpočty na rok
2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na
tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich schváleným
rozpočtom na rok 2012.
Starosta uviedol, že voči memorandu sa ešte pred jeho podpísaním zdvihla vlna
odporu zo strany miest a obcí a ich regionálnych združení v rámci celého Slovenska.
Zamietavý postoj ešte pre podpísaním memoranda zaujalo aj ZMO Jaslovské Bohunice,
ktorého členom je aj Obec Zeleneč.
Starosta uviedol, že ako už avizoval na 13. zasadnutí OZ, príprava rozpočtu na rok
2013, bola v súvislosti so záväzkami ZMOS-u veľmi zložitá. Vedenie obce si uvedomuje
nutnosť konsolidácie verejných financií, avšak v prípade obce Zeleneč, nie je možné takýto
záväzok splniť, bez ohrozenia základných funkcií obce a jej fungovania. Čo sa týka zníženia
osobných výdavkov a výdavkov na tovaroch a službách, počas rokov 2011 a 2012 Obec
Zeleneč urobila všetko preto, aby výdavky minimalizovala, nakoľko bola k tomu prinútená
v súvislosti so spolufinancovaním projektov Rekonštrukcia základnej škola a výstavba
verejného vodovodu. Na viac, dobudované projekty (vodovod, ale aj v roku 2010 ukončená
výstavba obecných bytov) vygenerovali nové povinnosti a s tým spojené výdavky obce ako
osobné, tak i výdavky na tovaroch a službách. V tejto súvislosti bol rozpočet navrhnutý tak,
aby bol vytvorený priestor pre zamestnanie ďalšieho zamestnanca obce, nakoľko najmä
v administratívnej časti obecného úradu je situácia nevyhovujúca. Starosta poukázal i na to,
že kompetencie miest a obci na Slovensku od roku 2005 do roku 2011 narástli z cca 3.000
na 4.800. S prechodom kompetencií je samozrejme spojený i prechod povinností, s ktorými
ruka v ruke kráča viac administratívnych úkonov a činností. Táto skutočnosť sa jednoznačne
negatívne prejavuje na personálne poddimenzovanom obecnom úrade.
Pod tlakom, ktorý je na obce vyvíjaný zo strany vlády, ale aj v úprimnej snahe
pripojiť sa ku konsolidácii verejných financií, starosta uviedol, že ustupuje zo svojho zámeru
o personálne posilnenie obecného úradu. Preto starosta navrhol oproti zverejnenému návrhu
rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014 - 2015 znížiť položky súvisiace s osobnými výdavkami
a to konkrétne v položkách programu „Plánovanie, manažment a kontrola“ v podprograme
„Manažment obce“ nasledovne:
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Tarifný plat
z
76.000,00 na
73.000,00 eur
612001 Osobný príplatok
z
25.000,00 na
24.000,00 eur
613
Pohotovosť, nadčas
z
1.000
na
0,00 eur
614
Odmeny
z
12.000,00 na
10.000,00 eur
621
Odvody do VsZP
z
13.300,00 na
11.000,00 eur
39

621001
625002
625003
625004
625005
625007

Nemocenské poisť.
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie v nezam.
Poistenie do RF

z
z
z
z
z
z

2.000,00
18.500,00
1.400,00
4.600,00
1.650,00
7.000,00

na
na
na
na
na
na

1.600,00 eur
15.500,00 eur
900,00 eur
3.300,00 eur
1.200,00 eur
5.200,00 eur

Na základe navrhnutej zmeny dôjde k zníženie osobných výdavkov obecného úradu
o 16.750,00 eur. O svojom návrhu na krátenie výdavkovej časti návrhu rozpočtu starosta
informoval poslancov OZ na pracovnej porade dňa 4.12.2012.
Starosta otvoril rozpravu k svojmu návrhu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta dal hlasovať o svojom návrhu na krátenie výdavkovej časti návrhu rozpočtu
na rok 2013 a viacročných rozpočtoch na roky 2014 – 2015 v položkách súvisiacich
s osobnými výdavkami a to konkrétne v položkách programu „Plánovanie, manažment
a kontrola“ v podprograme „Manažment obce“.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA:

Návrh starostu obce bol schválený.
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2015 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce dňa 26.11.2012. K návrhu
rozpočtu neboli v dobe určenej na jeho pripomienkovanie vznesené žiadne pripomienky.
Starosta ďalej uviedol, že v zmysle § 18f ods. l písm. c) zákona č. 369/1990 Zb,
hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu.
Ing. Božena Ďurkovičová, hlavná kontrolórka obce Zeleneč vypracovala k návrhu
rozpočtu odborné stanovisko, ktoré bolo v elektronickej podobe doručené poslancom OZ
v dostatočnom časom predstihu, aby sa mohli so stanoviskom oboznámiť. Stanovisko
konštatuje, že hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Zeleneč
predložený návrh rozpočtu na rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 schváliť.
Starosta ďalej uviedol, že návrh uznesenia je pripravený tak, aby mal starosta
v rozpočtovom roku sám zabezpečenú možnosť uskutočniť rozpočtové opatrenia –
rozpočtový presun bežných i kapitálových výdavkov do celkovej výšky 20.000,- eur
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. Jedná sa o štandardný nástroj, pre
zabezpečenie aktualizácie rozpočtu, bez nutnosti zvolávať obecné zastupiteľstvo.
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Návrh rozpočtu bol opakovane prerokovaný na pracovných poradách OZ v dňoch
15.11., 20.11. a 4.12.2012.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 137 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročnému
rozpočtu na roky 2014 – 2015.

137.
uznesenie
k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročnému rozpočtu na roky 2014 – 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) rozpočet Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2015
(v znení zmien, ktoré boli odsúhlasené hlasovaním obecného zastupiteľstva);
b) že starosta obce je oprávnený v rozpočtovom roku 2013 schváliť rozpočtové
opatrenia – rozpočtový presun bežných i kapitálových výdavkov do celkovej výšky
20.000,- eur s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
a) v termíne do 15.12.2012 zverejniť rozpočet Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročný
rozpočet na roky 2014 – 2015 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce
v termíne do 14.12.2012;
b) viesť evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach a predložiť
informáciu o rozpočtových opatreniach na rokovanie obecného zastupiteľstva
o záverečnom účte Obce Zeleneč za rok 2013.
3. Ukladá
starostovi obce priebežne informovať obecné zastupiteľstvo o prijatých rozpočtových
opatreniach v roku 2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
137 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročnému rozpočtu na roky 2014 – 2015.
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Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Uznesenie č. 137 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013 a viacročnému rozpočtu na
roky 2014 – 2015 bolo schválené.

K bodu 10 programu OZ

Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 4/2012
Starosta obce informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce Ing. Božena
Ďurkovičová v mesiacoch júl – august 2012 vykonala kontrolu použitia dotácií vo
vybraných subjektoch, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2011. Správa
z kontroly bola zaslaná poslancom obce, aby sa poslanci mohli s materiálom oboznámiť.
Správa z kontroly č. 4/2012:

Obec Zeleneč
Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
 033/5541008; /fax: 5541142; e-mail: obec@zelenec.sk

Správa z kontroly č. 4/2012
Predmet kontroly:

Kontrola použitia dotácií vo vybraných subjektoch, ktorým boli
poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2011

Názov kontroly:

Kontrola použitia dotácií vo vybraných subjektoch, ktorým boli
poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2011

Kontrolovaný subjekt:

Obecný úrad Zeleneč, vybrané subjekty ktorým boli poskytnuté
dotácie

Kontrolované obdobie:

rok 2011
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Kontrolný orgán:

Ing. Ďurkovičová Božena, hlavná kontrolórka obce

Miesto a čas
vykonania kontroly:

Obecný úrad Zeleneč, Športový klub Zeleneč, júl až august 2012

Poverenie na kontrolu:

bolo vydané
13.12.2011

uznesením obecného zastupiteľstva číslo 75 zo dňa

Na základe poverenia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč prijatého uznesením č. 75 na 7.
riadnom zasadnutí konanom dňa 13.12.2011, vykonala kontrolórka obce kontrolu použitia dotácií vo
vybraných subjektoch, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2011.
Priamy výkon kontroly bol vykonaný v mesiacoch júl až august 2012. Kontrola bude skončená
oboznámením kontrolovaného subjektu so správou, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Platná legislatíva k poskytovaniu dotácií v obci Zeleneč:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o podmienkach a postupe pri poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Zeleneč, vrátane Dodatku č. 1
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Účelom kontroly bolo preveriť použitie dotácií poskytnutých obcou Zeleneč vo vybraných
subjektoch v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí dotácie a v súlade s VZN č. 1/2006
o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zeleneč, vrátane Dodatku č. 1.
V článku 4 odsek 2 VZN č. 1/2006 sa uvádza: Iným právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce sa môžu dotácie poskytovať len
z vlastných príjmov a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti.
Táto časť VZN priamo nadväzuje na ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré
bolo platné v období do 31.12.2005. Od 1.1.2006 je v platnosti nové znenie tohto ustanovenia
zákona, kde bolo doplnené: Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi,
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok
ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
V súlade s uvedeným schválila obec v roku 2011 dotácie nasledovným subjektom:
1. MO Matice slovenskej v Zelenči
300 eur
2. Senior klub pri Obecnom úrade v Zelenči
300 eur
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kynologický klub Zeleneč
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Zeleneč
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Zeleneč
ŠK Slávia Zeleneč
Športový oddiel stolných tenistov pri ŠK Slávia Zeleneč
Skupina nadšencov za obnovenie ľudových tradícií v obci Zeleneč
Dychová hudba „Linčanka“ pri OcÚ Zeleneč
Poľovnícka organizácia Zeleneč
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Zeleneč

250 eur
1 000 eur
350 eur
2 000 eur
25 000 eur
700 eur
650 eur
500 eur
1 000 eur
4 500 eur

Miestna organizácia Matice slovenskej v Zelenči
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre MO Matice
slovenskej v Zelenči bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke 300 eur je viazaná
v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti kultúrnych aktivít
a reprezentácie obce, najmä na:
zájazd autobusom – Košariská a Bradlo
kladenie vencov k výročiu SNP a organizácia osláv Dňa ústavy
spomienková slávnosť narodenia slovenského buditeľa J. Klempu
nákup materiálu na zabezpečenie celoročnej činnosti v zmysle žiadosti.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre MO Matice
slovenskej v Zelenči. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v štruktúre
podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole jednotlivých výdavkových
položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na nákup potravín, repro – služby,
poštovné, poplatky a domáce potreby. Celková poskytnutá dotácia bola vo výške 265,10 eur.
Senior klub pri Obecnom úrade v Zelenči
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Senior klub pri
Obecnom úrade v Zelenči bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke 300 eur je
viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti kultúrnych
aktivít členov klubu, no najmä na:
úhradu dopravy a vstupeniek na kúpanie počas letných mesiacov
úhrada dopravy a vstupeniek na kultúrno-spoločenské predstavenia
úhrada rekreačno-rehabilitačného pobytu pre členov klubu
úhrada dopravy a vstupeniek pri návšteve termálneho kúpaliska v zimných mesiacoch
nákup materiálu na prevádzku celoročnej činnosti členov klubu v zmysle žiadosti.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Senior klub pri
Obecnom úrade v Zelenči. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v
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štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole jednotlivých
výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na nákup vstupeniek
a za služby v relaxačnom centre Vincov les s.r.o. Celková poskytnutá dotácia bola vo výške 300 eur.
Kynologický klub Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Kynologický
klub Zeleneč bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke 250 eur je viazaná v zmysle
žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti telovýchovy a športu, no najmä
na:
kúpu výcvikových pomôcok
nákup materiálu a potrieb na zabezpečenie celoročnej činnosti v zmysle žiadosti
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Kynologický klub
Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v štruktúre podľa
priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole jednotlivých výdavkových položiek
bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na nákup výcvikových pomôcok. Celková
poskytnutá dotácia bola vo výške 250 eur.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Základnú
organizáciu chovateľov poštových holubov bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia
v čiastke 1000 eur je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti
v oblasti telovýchovy a športu, no najmä na:
údržbu miestneho klubu
ocenenie pretekovej sezóny
prepravu holubov na preteky a údržbu prepravného vozíka.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Základnú
organizáciu chovateľov poštových holubov. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené
čerpanie dotácie v štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole
jednotlivých výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na
nákup maliarskych potrieb, trofej pohárov a prepravu nákladným vozidlom. Celková poskytnutá
dotácia bola vo výške 831,79 eur.
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Slovenský zväz
záhradkárov, základná organizácia Zeleneč bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia
v čiastke 350 eur je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti,
najmä na:
45

zájazd autobusom na záhradkárske výstavy doma i v zahraničí
70. Výročie osláv založenia SZZ v Zelenči
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Slovenský zväz
záhradkárov, Základná organizácia Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené
čerpanie dotácie v štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole
jednotlivých výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na
nákup potravín, repro-služby, foto-služby a kvety. Celková poskytnutá dotácia bola vo výške 350 eur.
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí Zeleneč bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke
2000 eur je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti
organizovania kultúrnych a športových aktivít pre deti, no najmä na:
posedenie pre koledníkov
detský karneval a Deň radosti
športový deň
tábor pre deti, Sv. Mikuláš v kostole
nákup materiálu na zabezpečenie celoročnej činnosti.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie
dotácie v štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole
jednotlivých výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na
nákup potravín, hračky, výtvarné pomôcky, doprava, knihy. Celková poskytnutá dotácia bola vo
výške 1 765,56 eur.
ŠK Slávia Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre ŠK Slávia
Zeleneč bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa
dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti telovýchovy a športu, najmä na:
poistenie autobusu,
nákup lôpt a iných športových potrieb
na zabezpečenie celoročnej prevádzkovej činnosti klubu.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe a ich preplatením cez pokladnicu Obecného úradu
v Zelenči,
predkladaním faktúr na úhradu
poukázaním finančnej čiastky na účet poberateľa dotácie.
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Doklady o čerpaní dotácie predkladal na Obecný úrad v Zelenči prezident ŠK Marek Vavro. Podľa
Dohody o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie je poberateľ dotácie povinný bezodkladne po
jej použití, najneskôr do konca kalendárneho roka predložiť obci jej zúčtovanie. K výkonu kontroly
boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre ŠK Slávia Zeleneč. Po preskúmaní
predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č.
1 k Správe z kontroly:

1882,71
2102,18
473,39
640,73
4055,81
558,26
7000,00
92,00
2220,34
1095,47
20120,89

nákup športových potrieb
nafta do autobusu a iné položky k autobusu
benzín do kosačky
oprava kosačky
stavebné materiály a práce
občerstvenie
odmeny
platby pre Západoslovenský futbalový zväz
platby pre Oblastný futbalový zväz
rôzne iné (farba na ihrisko, tonery, poplatky, doprava autobusom, hnojivo na trávu,
a i.)
Spolu

Finančné prostriedky boli použité v súlade s Dohodou o podmienkach čerpania dotácie z rozpočtu
obce v roku 2011.
Športový oddiel stolných tenistov pri ŠK Slávia Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Športový
oddiel stolných tenistov pri ŠK Slávia Zeleneč bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia
v čiastke 700 eur je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti
v oblasti reprezentácie obce na úseku telovýchovy a športu, najmä na:
nákup vecných cien na Mikulášsky turnaj
zakúpenie spotrebného materiálu a pomôcok potrebných na stolný tenis
zakúpenie dresov pre reprezentantov
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Športový oddiel
stolných tenistov pri ŠK Slávia Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie
dotácie v štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole
jednotlivých výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na
nákup vecných cien, športových pomôcok, skriňa na náradie, kľúče, kancelárska tabuľa, robot na
podávanie loptičiek. Celková poskytnutá dotácia bola vo výške 722,03 eur.
Skupina nadšencov za obnovenie ľudových tradícií v obci Zeleneč
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Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Skupinu
nadšencov za obnovenie ľudových tradícií v obci Zeleneč 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke 650
eur je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti kultúry,
záujmovo-umeleckej činnosti a reprezentácie obce, no najmä na:
výrobu, resp. kúpu kostýmov Mikuláša, čerta, anjela
doplnenie potrebných rytmík k hudobným a iným vystúpeniam
iné potreby na podporu celoročnej činnosti Skupiny
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Skupinu
nadšencov za obnovenie ľudových tradícií v obci Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo
zistené čerpanie dotácie v štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri
kontrole jednotlivých výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli
použité na nákup mikrofónu, kostýmu, dekoračných predmetov, potravín, dvoch hrncov. Celková
poskytnutá dotácia bola vo výške 606,35 eur.
Dychová hudba „Linčanka“ pri OcÚ Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Dychovú
hudbu „Linčanka“ bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke 500 eur je viazaná
v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti v oblasti reprezentácie obce na
úseku rozvoja kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti, no najmä na:
opravu hudobných nástrojov a na nákup košieľ a notového materiálu
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Dychovú hudbu
„Linčanka“. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v štruktúre podľa
priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole jednotlivých výdavkových položiek
bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na nákup a opravy hudobných nástrojov,
nákup košieľ. Celková poskytnutá dotácia bola vo výške 488,66 eur.
Poľovnícka organizácia Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre Poľovnícku
organizáciu Zeleneč bola uzatvorená dňa 1.2.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke 1000 eur je viazaná
v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na podporu celoročnej činnosti organizácie.
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
vyplatením schválenej dotácie zálohovo cez pokladnicu Obecného úradu v Zelenči.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Poľovnícku
organizáciu Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v štruktúre
podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Prostriedky poskytnuté obcou boli použité
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na úhradu za elektrickú energiu, nájom poľovného revíru, nákup súčiastok. Celková poskytnutá
dotácia bola vo výške 836,73 eur.
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Zeleneč
Dohoda o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011 pre
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Zeleneč bola uzatvorená dňa 3.11.2011. Poskytnutá dotácia v čiastke
4500 eur je viazaná v zmysle žiadosti poberateľa dotácie na opravu a rekonštrukciu kúpeľne, ktorá je
v nevyhovujúcom havarijnom stave, ako aj na podporu celoročnej činnosti v oblasti cirkvi a charity
(organizácia hudobných koncertov v miestnom kostole).
Finančné prostriedky boli čerpané formou:
predkladania dokladov o nákupe
predkladaním faktúr za vykonané práce a služby.
K výkonu kontroly boli kontrolórke obce predložené doklady k čerpaniu dotácie pre Rímskokatolícku
Cirkev, farnosť Zeleneč. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené čerpanie dotácie v
štruktúre podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1 k Správe z kontroly. Pri kontrole jednotlivých
výdavkových položiek bolo zistené, že prostriedky poskytnuté obcou boli použité na nákup materiálu,
montáž a za organizovanie koncertov v miestnom kostole. Celková poskytnutá dotácia bola vo výške
2 607,70 eur.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Zeleneč, článok 4, bod 10:
Dohoda medzi subjektom predkladajúcim žiadosť o dotáciu a obcou Zeleneč musí obsahovať:
- že obec Zeleneč si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia ňou poskytnutých
finančných prostriedkov
- že poskytnuté finančné prostriedky nesmú byť použité na alkohol a tabakové výrobky,
pohostenie, okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou akcie, nákup pohonných hmôt do
osobných motorových vozidiel, odmeny funkcionárom,
- že žiadateľ je povinný pri obstaraní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Pri kontrole bolo zistené, že uvedené ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia nebolo
aplikované do textu Dohody o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce –
Kontrolné zistenie č. 1.
Kontrolné zistenia:
1. Pri kontrole bolo zistené, že ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006
o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zeleneč – článok 4 bod 10
nebolo aplikované do textu Dohody o podmienkach čerpania poskytnutej dotácie z rozpočtu
obce – kontrolné zistenie č. 1.
Správu vyhotovila dňa 22.11.2012

Ing. Božena Ďurkovičová
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hlavná kontrolórka obce

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

Kontrolovaný subjekt bol oboznámený so správou z kontroly dňa:

26.11.2012

Lehota na podanie námietok ku kontrolným zisteniam

30.11.2012

Správu z kontroly prevzal dňa

30.11.2012

JUDr. Ranuša Ivan, starosta obce

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

Zoznam príloh ku správe o kontrole, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa
k predmetu následnej finančnej kontroly (§ 17 písm. h zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov):
1.
2.

Tabuľka s prehľadom čerpania dotácií podľa jednotlivých subjektov
VZN č. 1/2006 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zeleneč
vrátane Dodatku číslo 1

Správa bola prerokovaná dňa 26.11.2012 so starostom obce, o čom bola vyhotovená
zápisnica.
Starosta uviedol, že na základe výsledkov kontroly vypracoval Správu o opatreniach
na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole, ktorá bola dňa 3.12.2012 doručená hlavnej
kontrolórke obce a následne i poslancom OZ. Správa starostu konštatuje, že v dohodách
o čerpaní dotácií v roku 2011 skutočne absentujú ustanovenia, v zmysle článku 4, bod. 10
VZN č. 1/2006. Nakoľko sa jedná o ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo
zrušené a nahradené Všeobecne záväzným nariadením obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2012
a ktoré podobné ustanovenia neobsahuje a nakoľko sa jedná o čerpanie dotácií v roku 2011,
nie je možné zistený nedostatok odstrániť. V budúcnosti budú dohody uzatvárané v zmysle
nového VZN, pričom dohody budú formulované tak, aby práva obce súvisiace s kontrolou
čerpania dotácií boli zabezpečené. Obsahom dohody bude i čo najlepšie stanovený účel, na
ktorý môže byť dotácia použitá.
Navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin považuje
hlavná kontrolórka obce za dostatočné.
Vec bola prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 4.12.2012.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
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Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 138 správe hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
č. 4/2012.

138.
uznesenie
k správe hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
a) správu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 4/2012,
b) správu starostu obce o opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole 4/2012.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
138 správe hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 4/2012.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 138 správe hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 4/2012
bolo schválené.

K bodu 11 programu OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2013 do
30.6.2013
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce
Ing. Božena Ďurkovičová dňa 23.11.2012 predložila návrh plánu kontrolnej činnosti od
1.1.2013 do 30.6.2013. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle § 18f ods. 1, písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na
úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce, a teda sú splnené podmienky na jeho
schválenie obecným zastupiteľstvom. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky bol zaslaný
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všetkým poslancom obce v dostatočnom predstihu, aby sa každý poslanec mohol
s materiálom oboznámiť.
Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč od 1.1.2013 do 30.6.2013:

Hlavná kontrolórka obce Zeleneč
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30. 06. 2013
1. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly a následná finančná kontrola vybraných
príjmov, výdavkov a finančných operácií obce v roku 2012
2. Následná finančná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v obci Zeleneč
3. Kontrola aktuálnosti vybraného platného všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
a plnenia uznesení mestského zastupiteľstva na základe požiadavky starostu obce alebo
poslancov obecného zastupiteľstva
5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok
2012 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas obdobia plánu kontrolnej činnosti
V Zelenči 23. novembra 2012
Ing. Božena Ďurkovičová
hlavná kontrolórka obce

Starosta obce vyzval poslancov, aby v prípade, ak požadujú ďalšie konkrétne kontroly,
predniesli svoje požiadavky, prípadne požiadavky na kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky
vzniesli na hociktorom ďalšom zasadnutí OZ.
Starosta obce otvoril rozpravu k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč do 30.6.2013. Do rozpravy sa nik neprihlásil a k návrhu plánu kontrolnej činnosti
neboli žiadne pripomienky.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 139 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Zeleneč od 1.1.2013 do 30.6.2013.
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139.
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2013 do 30.6.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2013 do
30.6.2013.
2. Poveruje
hlavnú kontrolórku obce Zeleneč Ing. Boženu Ďurkovičovú vykonaním kontroly podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti.
Termín: do 30.6.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 139 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2013
do 30.6.2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 139 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2013
do 30.6.2013 bolo prijaté.

K bodu 12 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom
roku 2013
Starosta obce uviedol, že dňa 19.11.2012 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany ŠK Slávia Zeleneč. Uvedený
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subjekt žiadal v pôvodnej žiadosti o dotáciu vo výške 19.754,00 eur (18.354,00 – futbal,
1.400,00 eur – stolný tenis). Po doplnení žiadosti, subjekt žiada dotáciu v celkovej výške
13.400,00 eur.
Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 20.11. a 4.12.2012 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 13.000,00 eur (12.000,00 –
futbal, 1.000,00 stolný tenis).
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 140 k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2013.

140.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013
v celkovej výške 13.000,00 eur.
Účel použitia dotácie:
Futbalový oddiel:
- Odmeny trénerom A mužstva, dorastu, žiakov a prípravky
- Doprava na športové podujatia
- Odmeny rozhodcom

8.240,00 eur,
1.760,00 eur,
2.000,00 eur.

Stolnotenisový oddiel:
- Doprava na športové podujatia
- Poplatky Slovenskému stolnoten. zväzu
- Nákup 20 ks dresov

160,00 eur,
150,00 eur,
300,00 eur,
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- Nákup stolnoten. loptičiek
- Usporiadanie turnajov (Veľkonočný turnaj žiakov a žiačok,
Veľkonočný turnaj dospelých, Mikulášsky turnaj žiakov a
žiačok, Vianočný turnaj dospelých) – nákup diplomov,
medailí, vecných cien a občerstvenia

90,00 eur,

300,00 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 140 k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom
roku 2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 140 k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč
v rozpočtovom roku 2013 bolo schválené.

K bodu 13 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč
v rozpočtovom roku 2013
Starosta obce uviedol, že dňa 13.11.2012 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany Miestneho odboru Matice
Slovenskej Zeleneč. Uvedený subjekt žiada o dotáciu v celkovej sume 700,00 eur.
Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 20.11. a 4.12.2012 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 350,00 eur.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 141 k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice
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Slovenskej Zeleneč v rozpočtovom roku 2013.

141.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč v rozpočtovom
roku 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice
v rozpočtovom roku 2013 v celkovej výške 350,00 eur.

Slovenskej

Zeleneč

Účel použitia dotácie:
Nákup občerstvenia (cukrovinky, nealko nápoje, mäso a mäsové výrobky, chlieb,
pečivo, prílohy) a úhrada dopravy pre účinkujúcich v súvislosti s organizáciou
podujatí:
- Deň ústavy Slovenskej republiky,
- Spomienková slávnosť na národného buditeľa Jána Klempu.
K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 141 k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč
v rozpočtovom roku 2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 141 k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej
Zeleneč v rozpočtovom roku 2013 bolo schválené.

K bodu 14 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013
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Starosta obce uviedol, že dňa 13.11.2012 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov – Základná organizácia Zeleneč. Uvedený subjekt žiada o dotáciu
v celkovej sume 1.240,00 eur.
Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 20.11. a 4.12.2012 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 1.240,00 eur.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 142 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu
chovateľov poštových holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013.

142.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov – Základná
organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov –
Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013 v celkovej výške 1.240,00
eur.
Účel použitia dotácie:
- Úhrada energií v klube
- Údržba areálu klubu
- Údržba prepravného vozíka
- Preprava holubov na súťaže
- Ceny pre víťazov súťaží

300,00 eur,
100,00 eur,
250,00 eur,
450,00 eur,
140,00 eur.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 142 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 142 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2013 bolo schválené.

K bodu 15 programu OZ

Prenájom majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči Dobrovoľnému
hasičskému zboru Zeleneč
Starosta obce uviedol, že dňa 12.11.2012 bola do podateľne obecného úradu
doručená žiadosť zo strany Dobrovoľného hasičského zboru Zeleneč (ďalej len „DHZ“),
obsahom ktorej je požiadavka na odpustenie nájmu za kultúrny dom pri príležitosti podujatí
organizovanými DHZ v roku 2012 a 2013. V roku 2012 bude DHZ organizovať v mesiaci
december (25.12.2012) „Štefánsku zábavu“. V priebehu roka 2013 plánuje DHZ
organizovať dve verejné kultúrne podujatia v zatiaľ bližšie nekonkretizovaných dňoch.
Vec bola prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 4.12.2012.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 143 k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči
Dobrovoľnému hasičskému zboru Zeleneč.

143.
uznesenie
k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči Dobrovoľnému hasičskému zboru
Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
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odpustenie úhrady nájomného Kultúrneho domu v Zelenči v súvislosti s verejnými
kultúrnymi podujatiami organizovanými Dobrovoľným hasičským zborom Zeleneč
v roku 2012 a 2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
143 k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči Dobrovoľnému hasičskému
zboru Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 143 k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči
Dobrovoľnému hasičskému zboru Zeleneč bolo schválené.

K bodu 16 programu OZ

Rôzne
16.1. Výpožička majetku obce – časť pozemku k.č. 2190/86
Starosta obce informoval prítomných, že na 12. riadnom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo
dňa 18.9.2012 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 122, ktorým neschválilo prenájom
ani predaj pozemku parc. č. 2190/86, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2,
zapísanom na LV č. 1050, vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, katastrálne územie
Zeleneč, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Zeleneč pánovi A.L..
Dňa 5.11.2012 bolo do podateľne obce Zeleneč doručené podanie pána A.L., obsahom
ktorého je žiadosť o výpožičku pozemku predmetného pozemku na dobu 10 rokov. V tejto
žiadosti p. A.L. dôvody svojej žiadosti bližšie nekonkretizuje a odvoláva sa na svoje
predchádzajúce žiadosti o predaj, resp. prenájom pozemku.
Podanie pána A.L. bolo doručené všetkým poslancom OZ, aby sa mohli z jeho
obsahom oboznámiť.
Vec bola predbežne prerokovaná na porade OZ dňa 15.11.2012, kde poslanci OZ
vyjadrili predbežný nesúhlas so žiadosťou menovaného.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
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Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 144 k výpožičke majetku obce – časť pozemku k.č. 2190/86.

144.
uznesenie
k výpožičke majetku obce – časť pozemku k.č. 2190/86
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Neschvaľuje
žiadosť pána A.L., bytom Nezábudková ulica Zeleneč o výpožičku pozemku parc. č.
2190/86, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, zapísanom na LV č. 1050,
vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, katastrálne územie Zeleneč, ktorého
výlučným vlastníkom je Obec Zeleneč.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 144 k výpožičke majetku obce – časť pozemku k.č. 2190/86.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Bachratý, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 1 (Bučány)

Uznesenie č. 144 k výpožičke majetku obce – časť pozemku k.č. 2190/86 bolo prijaté.

16.2. Odmeny poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva obce

Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
za ich aktívnu prácu počas celého roka 2012. Osobitne poďakoval poslancom za ich aktivitu
v komisiách, do ktorých boli zaradení.
Starosta poďakoval najmä komisii pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne
veci, ktorej členmi sú i iní občania obce ako poslanci, za ich aktívnu prácu pri poriadaní
kultúrnych podujatí.
Starosta uviedol, že v zmysle Čl. 3, ods. (5) schválených Zásad odmeňovania
poslancov, Finančná komisia OZ navrhuje odmeny poslancom za osobný podiel na splnení
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významných úloh samosprávy. Na porade OZ dňa 4.12.2012 Finančná komisia navrhla, aby
bol každý poslanec OZ odmenený sumou 581,00 eur v hrubom.
Na porade OZ dňa 4.12.2012 sa poslanci OZ ďalej dohodli na osobitnom odmenení
členov komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci v celkovej výške
630,00 eur za ich celoročný prínos pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci.
O konkrétnej výške odmeny jednotlivým členom komisie rozhodla predsedníčka komisie
Mgr. Gabriela Demovičová.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 145 k odmenám poslancom a členom komisií Obecného
zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy.

145.
k odmenám poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za
osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
a) v súlade s Čl. 3, ods. (5) schválených Zásad odmeňovania poslancov, odmeny
všetkým súčasným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný
podiel na plnení úloh obecnej samosprávy v roku 2012 v sume á 581,00 eur,
b) odmeny členom komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci:
- p. Milošovi Tibenskému
90,00 eur,
- p. Lívii Seleckej
90,00 eur,
- p. Františkovi Hornáčkovi
60,00 eur,
- p. Andrejovi Hornáčkovi
60,00 eur,
- p. Štefánii Slobodovej
80,00 eur,
- Mgr. Art. Ľubomíre Dušaničovej
80,00 eur,
- p. Štefanovi Boorovi
50,00 eur,
- Mgr. Gabriele Demovičovej
90,00 eur,
- p. Petrovi Slovákovi
30,00 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
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Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 145 k odmenám poslancom a členom
komisií Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej
samosprávy.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 145 k odmenám poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva
obce Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy bolo prijaté.

16.3.
Poslankyňa OZ Ing. Emília Kraicová požiadala starostu obce, aby informoval
o prebiehajúcom súdnom spore medzi obcou a fyzickou osobou podnikateľom pánom M.V.,
súvisiacim s priestormi „TJ“ na Športovej ulici, ktoré menovaný užíva.
Starosta informoval prítomných, že na Okresnom súde v Trnave prebiehajú dva súdne
spory:
1. Súdny spor, na základe žaloby zo strany pána M.V, predmetom ktorej je určenie
platnosti výpovede z nájmu, ktorú obec dala menovanému.
2. Súdny spor, na základe žaloby Obce Zeleneč, ktorého predmetom je vypratanie
predmetných priestorov, nakoľko menovaný priestory odmietol uvoľniť na základe
výpovede. Toto konanie bolo súdom prerušené až do právoplatného rozhodnutia
v konaní podľa bodu 1..
V konaní podľa bodu 1. Prebehlo počas roka niekoľko pojednávaní. Okresný súd vo
veci rozhodol dňa 20.11.2012 a zamietol žalobu pána M.V. Dôvodom na zamietnutie jeho
žaloby je najmä skutočnosť, že podľa názoru súdu, nájomná zmluva medzi obcou a pánom
M.V. nie je platná, nakoľko neobsahuje všetky zákonom určené obligatórne náležitosti. Po
doručení písomného vyhotovenia rozsudku má pán M.V. 15 dňovú lehotu na odvolanie.
V prípade, ak sa odvolá, spor bude pokračovať na súde druhého stupňa. V prípade, ak
odvolanie nebude podané, rozsudok nadobudne právoplatnosť. Ak po nadobudnutí
právoplatnosti rozsudku menovaný dobrovoľne neuvoľní predmetné priestory, bude súd
rozhodovať v konaní podľa bodu 2..
Starosta nakoniec zdôraznil, že po uvoľnení predmetných priestorov navrhne
obecnému zastupiteľstvu, dať priestory k dispozícii ŠK Slávia Zeleneč, aby ich za
jednoznačne stanovených podmienok prevádzkoval športový klub. Podmienky budú určené
tak, aby bolo eliminované rušenie obyvateľov okolitých nehnuteľností. Zisk vyplývajúci
z prevádzkovania priestorov má byť v takomto prípade použitý na financovanie aktivít klubu,
čo bude mať za následok zníženie výdavkov obce na každoročné finančné dotovanie klubu.
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Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný.
JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým
príjemné strávenie vianočných sviatkov, úspešný vstup do Nového roku a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

V Zelenči, dňa ..................

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

V Zelenči, dňa ..................

V Zelenči, dňa ..................

Mgr. Gabriela Demovičová
overovateľ

p. Rudlof Frič
overovateľ

V Zelenči, dňa ..................
p. Monika Vallová
zapisovateľka
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