Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, konaného
19.6.2014 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny (Poslanec OZ Ing. Peter Krupa sa na zasadnutie dostavil počas rokovania o bode č. 5.
Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec p. Rudolf Frič z dôvodu zahraničnej služobnej
cesty.)
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Ing. Božena Ďurkovičová
- ekonómka obce p. Jana Boorová
- zapisovateľka p. Monika Vallová
- traja občania obce
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. Záverečný účet obce Zeleneč za rok 2013.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč od 1.7.2014 do 31.12.2014.
5. Návrh na prijatie vyššieho počtu detí do materskej školy.
6. Žiadosť Obce Zeleneč o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu.
7. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4/2014.
8. Pripojovací poplatok pre zriadenie prípojky na obecný verejný vodovod.
9. Zmena urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky.
10. Program odpadového hospodárstva Obce Zeleneč na roky 2011 – 2015.
11. Účasť Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území Trnavy.
12. Účasť Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11PLUS „Čaro obyčajných vecí“.
13. Súhlas obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/98 vo
vlastníctve obce.
14. Súhlas obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/109 vo
vlastníctve obce.
15. Nájom 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej č. 782/11
v Zelenči.
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16. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce
Zeleneč.
17. Určenie rozsahu funkcie starostu Obce Zeleneč pre volebné obdobie 2014 – 2018.
18. Prerokovanie platu starostu obce Zeleneč.
19. Rôzne.
20. 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
25. riadne zasadnutie OZ o 18,05 hod. otvoril a viedol JUDr. Ivan Ranuša, starosta
obce.
Starosta privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov Ing. Emíliu Kraicovú a Mgr.
Gabrielu Demovičovú.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Moniku Vallovú.
Na výzvu starostu obce si prítomní minútou ticha pripomenuli tragickú dopravnú
nehodu autobusu, ktorý prepravoval zo školského výletu študentov Športového gymnázia
v Trnave, pri ktorom zahynuli štyri študentky a medzi nimi aj občianka Obce Zeleneč Z.N..
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: 7 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Slovák, Štefánek)
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PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 25. 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 p. Petra Slováka a p. Mária Štefánka.
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

Hlasovanie:
ZA: 4 (Bachratý, Boor, Bučány, Kraicová)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 3 (Demovičová, Slovák, Štefánek)
Predseda a členovia návrhovej komisie boli schválení.

K bodu 3 programu OZ

Záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2013
Starosta obce oboznámil prítomných, že Záverečný účet obce Zeleneč za rok 2013
(ďalej len: „záverečný účet“) vypracovala ekonómka obce p. Jana Boorová. Záverečný účet
bol elektronickou poštou zaslaný všetkým poslancom obce, ako aj hlavnej kontrolórke obce
v dostatočnom predstihu, aby sa mohli s materiálom oboznámiť.
K záverečnému účtu sa vyjadrila nezávislá audítorka Ing. Veronika Tibenská formou
Správy nezávislého audítora k účtovnej závierke. Správa nezávislého audítora bola doručená
všetkým poslancom obce a hlavnej kontrolórke obce. Audítorka v správe konštatuje, že:
- „...účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie Obce Zeleneč k 31.decembru 2013 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve.“
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-

„...sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu
obce a nenávratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.“.

K záverečnému účtu obce sa ďalej vyjadrila hlavná kontrolórka obce Zeleneč
Ing. Božena Ďurkovičová formou písomného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu obce Zeleneč za rok 2013. Stanovisko bolo doručené všetkým poslancom
obce. Hlavná kontrolórka obce v stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet obce za rok 2013 výrokom, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.
Starosta obce ďalej konštatoval, že rozpočtové hospodárenie obce v roku 2013 bolo
ukončené prebytkom vo výške + 48.751,36 eur, pričom bežný rozpočet bol prebytkový vo
výške + 152.974,44 eur kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške - 52.685,95 eur.
Hospodárenie z finančných operácií bolo schodkové vo výške - 51.537,13 eur.
Starosta v súlade s odporúčaním hlavnej kontrolórky obce, konštatovaným v jej
stanovisku, navrhol aby celý výsledok rozpočtového hospodárenia obce, teda celá čiastka
48.751,36 eura bola presunutá do rezervného fondu. Starosta upozornil na skutočnosť, že
v roku 2013 bola z rezervného fondu obce čerpaná suma celkom 65.257,22 eur, čo je
o 16.505,86 eur viac ako výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013. Znamená to,
že obec v roku 2013 vynaložila na svoje výdavky o uvedenú sumu viac, ako boli jej príjmy, a
teda výdavky obce na všetky jej potreby neboli kryté príjmami obce.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa OZ Ing. Emília
Kraicová, ktorá upozornila na jednu súčtovú chybu a zlé pomenovanie jednej položky
v záverečnom účte obce. p. Jana Boorová, uviedla, že uvedené nedostatky, ktoré sú len
formálnymi nedostatkami záverečného účtu odstráni.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 233 k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2013.

233.
uznesenie
k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč Ing. Boženy Ďurkovičovej k návrhu
záverečného účtu Obce Zeleneč za rok 2013 zo dňa 13.6.2014,
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b) správu nezávislého audítora Ing. Veroniky Tibenskej k účtovnej závierke zo dňa
13.6.2014.
2. Schvaľuje
a) záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2013 s tým, že súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad,
b) finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2013 podľa prílohy č. 1
k stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Zeleneč za rok
2013, zo dňa 13.6.2014,
c) použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu
- z prebytku bežného rozpočtu vo výške 20 685,95 eur,
- z finančných operácií príjmových (rezervný fond) vo výške 32 000 eur,
d) prídel do rezervného fondu vo výške 48 751,36 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
233 k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2013.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 233 k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2013 bolo schválené.

K bodu 4 programu OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč od 1.7.2014 do
31.12.2014
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce
Ing. Božena Ďurkovičová dňa 2.6.2014 predložila návrh plánu kontrolnej činnosti od 1.7.2014
do 31.12.2014. 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 všetkým
poslancom obce v dostatočnom predstihu, aby sa každý poslanec mohol s materiálom
oboznámiť.
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Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč od 1.7.2014 do 31.12.2014:
Hlavná kontrolórka obce Zeleneč
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 2014
1. Kontrola financovania ďalšej vzdelávacej činnosti prostredníctvom dotácie zo štátneho
rozpočtu na vzdelávacie poukazy na Základnej škole s materskou školou Zeleneč.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vykonávaní
predbežnej finančnej kontroly na Základnej škole s materskou školou Zeleneč.
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe požiadavky starostu obce alebo
poslancov obecného zastupiteľstva
4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015
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 2. júna 2014
Ing. Božena Ďurkovičová
hlavná kontrolórka obce
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
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, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 234 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Zeleneč od 1.7.2014 do 31.12.2014.
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234.
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2014 do 31.12.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2014 do
31.12.2014.
2. Poveruje
hlavnú kontrolórku obce Zeleneč Ing. Boženu Ďurkovičovú vykonaním kontroly podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 234 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2014
do 31.12.2014.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 234 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od
1.7.2014 do 31.12.2014 bolo prijaté.

K bodu 5 programu OZ

Návrh na prijatie vyššieho počtu detí do materskej školy
Starosta informoval prítomných, že uznesením OZ č. 227, zo dňa 6.5.2014, bol daný
návrh zriaďovateľa (Obce Zeleneč) Základnej školy s materskou školou Zeleneč, na prijatie
vyššieho počtu detí (o dve deti) do materskej školy - trieda predškolákov, ktorá bude
vytvorená v budove základnej školy. Na základe návrhu malo byť do triedy predškolákov
umiestnených 24 detí. Nakoľko na základe psychologických vyšetrení došlo k odloženiu
školskej dochádzky dvoch detí, je nutné do triedy predškolákov umiestniť až 26 detí.
(Poznámka: Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec OZ Ing. Peter Krupa.)
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Starosta informoval prítomných, že riaditeľka Základnej školy s materskou školou
Zeleneč, ThLic. Daniela Depešová preverila priestorové a ďalšie legislatívou stanovené
podmienky novej triedy v budove základnej školy a zistila, že do triedy je možné umiestniť
i 26 detí.
V zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
najvyšší počet detí v triede materskej školy pre päť – šesťročné deti je 22. V zmysle § 28 ods.
10 školského zákona, ak sú splnené požiadavky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, na návrh
zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet detí zvýši o počet detí určený v návrhu
zriaďovateľa. Do triedy predškolákov je nutné prijať o štyri deti viac ako dovoľuje § 28 ods. 9
školského zákona, teda 26. Nakoľko citované osobitné predpisy prijatie vyššieho počtu detí
umožňujú, starosta navrhol, aby bol daný návrh zriaďovateľa na prijatie vyššieho počtu detí (o
štyri deti) do triedy predškolákov, ktorá bude vytvorená v budove základnej školy.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 235 k návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do materskej
školy.
235.
uznesenie
k návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do materskej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč č. 227, zo dňa 6.5.2014.
2. Navrhuje
v zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Základnej škole
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč, prijať do triedy predškolákov (5 – 6 ročné
deti) materskej školy vyšší počet detí o štyri deti, t.j. 26 detí.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 235 k návrhu na prijatie vyššieho počtu
detí do materskej školy.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 235 k návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do materskej školy bolo
prijaté.

K bodu 6 programu OZ

Žiadosť Obce Zeleneč o poskytnutie
Environmentálneho fondu

podpory

formou

dotácie

z

Starosta informoval prítomných, že Environmentálny fond dňa 1.5.2014 vyhlásil
výzvu pre zasielanie žiadostí o dotácie týkajúce sa zvyšovania energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov. Cieľom výzvy je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí,
samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k
zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Oprávnenými aktivitami
v rámci výzvy budú napr.
zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
zateplenie/výmena strechy
zateplenie stropu najvyššieho podlažia
výmena otvorových výplní (okná, dvere)
modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
úžitkovej vody
kombinácia vyššie uvedených aktivít
Termín odovzdávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 31.7.2014.
Maximálna suma oprávnených nákladov na jeden projekt je 200.000,00 eur, pričom sa počíta
so spolufinancovaním zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 % z celkových stavebných
nákladov.
O vyhlásení výzvy starosta obce informoval poslancov OZ na pracovnej porade OZ
dňa 22.5.2014 a navrhol, aby Obec Zeleneč požiadala Environmentálny fond o poskytnutie
dotácie na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Zelenči“.
Dôvodom je zlý teplotechnický stav budovy obecného úradu, nevyhovujúci estetický vzhľad
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budovy a havarijný stav strechy. Poslanci predbežne odsúhlasili podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a starostu poverili realizáciou výberového konania na dodávateľa
projektovej dokumentácie k predmetnému projektu, ktorá musí byť k žiadosti priložená.
Vec bola ďalej predbežne prerokovaná i na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý sa
starostu spýtal, že kedy budú vyhodnotené žiadosti na Envirofonde.
Starosta odpovedal, že žiadosti majú byť vyhodnocované v mesiaci september,
október 2014.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 236 k žiadosti Obce Zeleneč o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu.

236.
uznesenie
k žiadosti Obce Zeleneč o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2014 zo zdrojov
Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v zmysle
Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť
podpory L, činnosť L1 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania“ za účelom realizácie projektu „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy Obecného úradu v Zelenči“;
b) že v prípade schválenia dotácie sa bude Obec Zeleneč podieľať na
spolufinancovaní projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného
úradu v Zelenči“ vo výške minimálne 5 % z oprávnených nákladov.
2. Poveruje
starostu Obce Zeleneč JUDr. Ivana Ranušu k realizácii všetkých potrebných krokov
smerujúcich k podaniu žiadosti a získaniu dotácie v zmysle predchádzajúceho odseku.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
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Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 236 k žiadosti Obce Zeleneč
o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slová, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 236 k žiadosti Obce Zeleneč o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu bolo prijaté.

K bodu 7 programu OZ

Aktualizácia rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4/2014
Starosta informoval prítomných o svojom návrhu na rozpočtové opatrenie č. 4/2014,
ktoré súvisí s predchádzajúcim bodom rokovania. Návrh rozpočtového opatrenia bol zaslaný
všetkým poslancom obce ako aj hlavnej kontrolórke obce, aby sa s ním mohli oboznámiť.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2014:
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
obce Zeleneč návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2014:
Zvýšenie príjmových finančných operácií – prevod prostriedkov z rezervného fondu:
221 999 3 46 454 001

Projektová dokumentácia –
Zateplenie Obecného úradu

+ 5 000,- €

Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
Zvýšenie kapitálových výdavkov:
221 999 2 11 46 01116 716

Projektová dokumentácia –
Zateplenie Obecného úradu

Zdôvodnenie:
11

+ 5 000,- €

Projektovú dokumentáciu na zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
je nutné vypracovať z dôvodu zámeru Obce Zeleneč požiadať Environmentálny fond o dotáciu
za uvedeným účelom.
Po uskutočnení rozpočtového opatrenia č. 4/2014 bude rozpočet Obce Zeleneč na r.
2014 vyrovnaný:
Zostatok RF po úprave: 66 598,42 €
Bežné príjmy po úprave: 1 322 014,84 €
Kapitálové príjmy po úprave: 119 748,48€
Finančné operácie: 59 057,44 €
Príjmy spolu: 1 500 820,76 €
Bežné výdavky po úprave: 1 201 530,20 €
Kapitálové výdavky po úprave: 184 690,56 €
Finančné operácie: 114 600,- €
Výdavky spolu: 1 500 820,76 €
V Zelenči, dňa 4.6.2014
JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 237 k aktualizácii rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové
opatrenie č. 4/2014.
237.
uznesenie
k aktualizácii rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2014 v zmysle návrhu starostu obce Zeleneč zo dňa
4.6.2014.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 237 k aktualizácii rozpočtu na rok 2014
– rozpočtové opatrenie č. 4/2014.
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Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 237 k aktualizácii rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4/2014
bolo prijaté.

K bodu 8 programu OZ

Pripojovací poplatok pre zriadenie prípojky na obecný verejný vodovod
Starosta obce uviedol, že Obec Zeleneč v rámci výstavby verejného obecného
vodovodu, vybudovala vodovodné prípojky na verejný vodovod do všetkých objektov a na
všetky stavebné pozemky, ktorých majitelia prejavili záujem o prípojku. V obci však
vznikajú nové stavebné pozemky (napr. zo záhrad), kde vodovodné prípojky neboli v rámci
projektu vybudované. Nakoľko s vybudovaním takýchto nových prípojok obci vznikajú
nemalé náklady, spojené najmä s osadením navŕtavacieho pásu, zemnej súpravy
a vodomernej zostavy, starosta poslancom OZ na pracovnej porade dňa 10.6.2014, navrhol,
aby obec účtovala žiadateľovi o pripojenie na verejný obecný vodovod poplatok, ktorý by
tieto náklady finančne kryl. Podľa prieskumu, ktorý starosta realizoval prostredníctvom
subjektov, ktoré sa realizáciou vodovodných prípojok zaoberajú, náklady, ktoré obci
vzniknú v prípade realizácie novej prípojky, sú na úrovni cca 200,00 eur. Poslanci OZ na
porade dňa 10.6.2014 predbežne schválili, aby bol pripojovací poplatok vo výške 200,00 eur
účtovaný žiadateľovi o prípojku.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 238 k pripojovaciemu poplatku pre zriadenie prípojky na
obecný verejný vodovod.
238.
uznesenie
k pripojovaciemu poplatku pre zriadenie prípojky na obecný verejný vodovod
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje,
že v prípade, ak o pripojenie na obecný verejný vodovod požiada žiadateľ, ktorý
vlastní nehnuteľnosť v Obci Zeleneč, do ktorej nebola realizovaná vodovodná prípojka
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v rámci výstavby verejného obecného vodovodu, tento uhradí Obci Zeleneč
pripojovací poplatok vo výške 200,00 eur, ktorý bude použitý na krytie finančných
nákladov spojených s realizáciou predmetnej vodovodnej prípojky.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
238 k pripojovaciemu poplatku pre zriadenie prípojky na obecný verejný vodovod.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 238 k pripojovaciemu poplatku pre zriadenie prípojky na obecný
verejný vodovod bolo schválené.

K bodu 9 programu OZ

Zmena urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 9.6.2014 bolo do podateľne obce
doručené podanie p. P.P., obsahom ktorého je žiadosť o schválenie zmeny urbanistickej
štúdie obytnej zóny Pažiť - Podolky. Menovaný je spolu so svojou manželkou vlastníkom
pozemku č. 452/1 v predmetnej lokalite. Existujúca urbanistická štúdia, ktorá bola
vypracovaná pre lokalitu, počíta s umiestnením domu na parcele č. 452/1 tak, že má byť
v priamom dotyku so susedným domom na parcele č. 452/3. Takéto umiestnenie domov
urbanistická štúdia určuje i pre ďalšie susedné pozemky s číslami 457/7 a 459/5. Menovaný
žiada o schválenie zmeny urbanistickej štúdie tak, aby na uvedených pozemkoch mohli byť
umiestnené domy ako samostatne stojace. K žiadosti menovaný pripojil súhlas podpísaný
vlastníkmi predmetných nehnuteľností (452/1,452/3, 457/7 a 459/5), ktorí s návrhom zmeny
urbanistickej štúdie súhlasia. K žiadosti menovaný pripojil aj grafický návrh zmeny, ktorý
starosta obce prerokoval s odbornou pracovníčkou Spoločného obecného úradu, ktorá pre
Obec Zeleneč zabezpečuje stavebnú agendu. Navrhovaná zmena je v súlade s príslušnou
legislatívou a sú dodržané odstupové vzdialenosti medzi budúcimi rodinnými domami.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014, kde
poslanci vyjadrili súhlas s navrhovanou zmenou urbanistickej štúdie.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.

14

Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 239 k zmene urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť –
Podolky.
239.
uznesenie
k zmene urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
zmenu urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky v zmysle žiadosti p. P.P., trv.
bytom Veterná 17, Trnava a grafického návrhu zmeny, ktorý vypracovala Jana
Némethyová a zodp. projektant Ing. Lukáš Michalčák, 919 27 Malženice 257.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
239 k zmene urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky.

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

Uznesenie č. 239 k zmene urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky bolo
schválené.

K bodu 10 programu OZ

Program odpadového hospodárstva Obce Zeleneč na roky 2011 – 2015
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 6 ods. 5 a 8 zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
každá obec povinná vypracovať nový program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“)
do štyroch mesiacov od vydania POH kraja a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva. POH Trnavského kraja bol vydaný dňa 20.2.2014.
Starosta uviedol, že zabezpečil vypracovanie návrhu POH Obce Zeleneč na roky
2011 – 2015 odborne spôsobilou osobou Ing. Monikou Holičkovou, Envitop, s.r.o., Na
hlinách 7145/31C Trnava.
Návrh POH obce Zeleneč bol doručený v dostatočnom časovom predstihu všetkým
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poslancom, aby sa k nemu mohli vyjadriť.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 240 k Programu odpadového hospodárstva Obce Zeleneč
na roky 2011 – 2015.
240.
uznesenie
k Programu odpadového hospodárstva Obce Zeleneč na roky 2011 – 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Obce Zeleneč na roky 2011 – 2015, v zmysle
návrhu, ktorý vypracovala Ing. Monika Holičková, Envitop, s.r.o., Na hlinách 7145/31C
Trnava.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
240 k Programu odpadového hospodárstva Obce Zeleneč na roky 2011 – 2015.

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

Uznesenie č. 240 k Programu odpadového hospodárstva Obce Zeleneč na roky 2011
– 2015 bolo schválené.

K bodu 11 programu OZ

Účasť Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území Trnavy
Starosta obce informoval prítomných, že v prebiehajúcom programovom období boli
projekty financované zo zdrojov Európskych fondov implementované dopytovo. V novom
programovom období 2014-2020 sa má vytvoriť priestor pre integrovaný rozvoj na miestnej
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úrovni. Pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov sa
pristupuje k uplatneniu tzv. integrovaného prístupu.
V novom programovom období sa počíta so siedmimi operačnými programami,
z tohto jeden operačný program je prioritne určený pre miestnu samosprávu, a to Integrovaný
regionálny operačný program (IROP).
Prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom
období 2014 – 2020 bude Funkčný mestský región mať možnosť čerpať finančné prostriedky
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja napr. na rozvoj verejnej osobnej a cyklistickej
dopravy, sociálne služby a náhradnú starostlivosť priamo v obciach, rozvoj infraštruktúry
vzdelávania a zdravotníctva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, energetickú efektívnosť v
sektore bývania, vodovody, kanalizácie, čističky odpadových vôd, rozvoj zelenej
infraštruktúry, revitalizáciu zanedbaných objektov a areálov a podobne.
V rámci IROP sa uplatnia tri nástroje integrovaného prístupu:
1) Integrované územné investície, ktoré budú implementované na úrovni VÚC
prostredníctvom tzv. Regionálnych integrovaných územných stratégií.
2) Udržateľný mestský rozvoj, kde opravnými prijímateľmi sú krajské mestá spolu s tzv.
funkčným územím, teda obcami, s ktorými majú úzke ekonomicko-sociálne väzby.
3) Komunitne vedený miestny rozvoj.
Funkčné územie krajských miest je prílohou Partnerskej dohody, čo je základný
dokument na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
Do funkčného územia mesta Trnavy bolo pôvodne určených 13 obcí. Po intervencii
primátora mesta Trnavy na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli do
mestského funkčného územia doplnené aj ďalšie dve obce a to Suchá nad Parnou a Ružindol.
Prvé stretnutie zástupcov obcí novovznikajúceho mestského regiónu sa uskutočnilo na
pozvanie primátora Trnavy Vladimíra Butka 4. júna 2014 na trnavskej radnici. Zúčastnili sa
na ňom zástupcovia obcí Biely Kostol, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice,
Brestovany, Špačince, Bučany, Zavar, Dolné Lovčice, Zeleneč, Hrnčiarovce nad Parnou,
Zvončín, Jaslovské Bohunice, Suchá nad Parnou a Ružindol.
Zástupcovia 15 obcí vzali na vedomie informáciu o novom programovom období ako
aj možnosti využitia finančných prostriedkov z EÚ v rámci vytvoreného funkčného
mestského územia. Zo strany mesta Trnava bola pre zástupcov 15 obcí navrhnutá spolupráca
na prípravu a realizáciu projektov pre Integrovaný regionálny operačný program, pričom
tematicky a obsahovo sa projekty budú pohybovať v rozsahu prioritných osí IROP-u pre
Udržateľný mestský rozvoj. Krajské mesto a obce vytvoria tzv. Partnerstvo.
Spolupráca krajského mesta a obcí, teda Funkčného územia mesta Trnavy bude
pokračovať a druhé stretnutie mesta a zástupcov obcí tohto funkčného územia je plánované na
začiatok júla.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014, kde
starosta obce navrhol prijať uznesenie, ktorým Obec Zeleneč schváli svoju účasť vo
Funkčnom mestskom území Trnavy.
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Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa,
ktorý pripomenul, že v súvislosti s ambíciou obce Zeleneč, je nutné čo najskôr sa zaoberať
analýzou stavu vlastníctva pozemkov, cez ktoré by mohla byť cyklotrasa Trnava – Zeleneč
vybudovaná.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 241 k účasti Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území
Trnavy.
241.
uznesenie
k účasti Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území Trnavy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
3. Berie na vedomie
informáciu starostu obce o možnosti využitia prostriedkov Európskych štrukturálnych
a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020 na prípravu
a realizáciu Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) v rámci funkčných
mestských území.
4. Schvaľuje
účasť Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území Trnavy, ktoré tvorí mesto Trnava
a 15 obcí (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou,
Šelpice, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce
nad Parnou, Zeleneč, Suchá nad Parnou, Ružindol) za účelom prípravy a realizácie
Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) na roky 2014-2020.
5. Poveruje
starostu obce spolupracovať na príprave a realizácii Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) ako nástroja Regionálnych integrovaných územných
stratégií (RIÚS).

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
241 k účasti Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území Trnavy.
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Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 241 k účasti Obce Zeleneč vo Funkčnom mestskom území Trnavy bolo
schválené.

K bodu 12 programu OZ

Účasť Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11 PLUS „Čaro obyčajných
vecí“
Starosta obce informoval prítomných, že v októbri 2013 aj za Mikroregión 11 PLUS,
ktorého členom je aj Obec Zeleneč, bol podaný projekt „Čaro obyčajných vecí" na podporu
a zachovanie tradícií prihraničného regiónu Slovenskej a Českej republiky. Gestorom je
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Projekt bol podporený ako úspešný a v súčasnosti beží začiatok jeho realizácie.
Projekt patrí medzi tzv. „mäkké", teda jeho idea v zmysle vypísanej výzvy nie je
infraštruktúra, ale kultúrne dedičstvo.
Hlavným partnerom projektu je obec Voderady s celkovým rozpočtom 32.040,00 eur.
Hlavným cezhraničným partnerom je obec Ratíškovice s celkovým rozpočtom 22.000,00 eur.
Vedľajším partnerom je Mikroregión 11 PLUS s celkovým rozpočtom 59.705,00 eur.
Hlavným motívom tohto projektu je porozumenie slovenčine v Čechách a češtine na
Slovensku prostredníctvom zberu a vydania česko-slovenských ľudových rozprávok najmä na
motívy jedla a vydanie kuchárskej dvojjazyčnej brožúry. Motív jedla sa potom premieta do
ďalšej aktivity, ktorou je rezba exteriérových lavíc a sedení, ako i školských lavíc a stoličiek
do tried. Sprievodnými podujatiami majú byť akcie v jednotlivých obciach, ale i akcie konané
v Čechách.
Popri hlavnom motíve budú poriadané vedľajšie aktivity za účasti jednotlivých obcí
Mikroregiónu 11 PLUS, kde budú predstavené jednotlivé obce prostredníctvom ich vlastných
obecných aktivít, čím sa obciam majú znížiť náklady obecného rozpočtu na poriadanie takejto
akcie a publicita obce bude rozšírená za hranice jej katastra, ale i za hranice SR.
Mikroregión 11 PLUS z projektu získa :
1) 1200 ks - Kniha Receptár na motívy Česko-slovenských rozprávok v hodnote
12.000,00 eur;
2) 200 ks - Prezentačné pero Festival Remeslo má zlaté dno v hodnote 180.00 eur;
3) 300 ks - Prezentačné balóny Festival Remeslo má zlaté dno v hodnote 210,00 eur;
4) 200 ks - Prezentačné tričko Festival Remeslo má zlaté dno v hodnote 1000,00 eur;
5) 200 ks - Prezentačné pexeso Festival Remeslo má zlaté dno v hodnote 400,00 eur;
6) 50 ks - Set Stôl + 2x lavica a drevené prenosné pódium v hodnote 11.900,00 eur;
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7) občerstvenie akcií obcí + repre - materiály cca 500,00 eur/ obec;
8) komplexná publicita ( plagáty, články, rozhovory ).
Tak ako pri iných projektoch je nutná finančná spoluúčasť. Na stretnutí starostov obcí
mikroregiónu, ktoré sa konalo dňa 22.5.2014 bolo odsúhlasené, že v prípade, ak sa obec chce
projektu zúčastniť, je nutné na spolufinancovanie projektu určiť sumu 50 centov za každého
obyvateľa obce.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014, kde
starosta obce poslancov OZ oboznámil s predmetným projektom. Poslanci najmä vzhľadom
k ekonomickej situácii Obce Zeleneč, účasť na projekte „Čaro obyčajných vecí"
neodsúhlasili.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa OZ Mgr. Gabriela
Demovičová, ktorá povedala, že v súvislosti s projektom sa už Základná škola s materskou
školou zúčastnila úvodného podujatia – súťaž žiakov škôl - výtvarné diela na motívy
rozprávok o jedle a žiačka zelenečskej základnej školy súťaž vyhrala.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 242 k účasti Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11
PLUS „Čaro obyčajných vecí“.
242.
uznesenie
k účasti Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11 PLUS „Čaro obyčajných vecí“
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Neschvaľuje
účasť Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11 PLUS „Čaro obyčajných vecí“.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
242 k účasti Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11 PLUS „Čaro obyčajných vecí“.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Bachratý, Boor, Bučány, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 1 (Demovičová)
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 242 k účasti Obce Zeleneč na projekte Mikroregiónu 11 PLUS „Čaro
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obyčajných vecí“ bolo schválené.

K bodu 13 programu OZ

Súhlas obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/98
vo vlastníctve obce
Starosta obce informoval prítomných, že nájomca bytu č. 1 na Nezábudkovej ulici č.
777/5 Zeleneč, ktorý je vo vlastníctve obce, p. M.B., urobil ohlásenie drobnej stavby –
murovaného prístrešku pre psa, ktorý chce umiestniť na pozemku vo vlastníctve obce
Zeleneč, priľahlého k bytu, ktorý je tak ako byt predmetom nájmu. Prístrešok pre psa
s pôdorysom 1 x 1,5 m má byť umiestnený na pozemku s parcelným číslom 2190/98.
Menovaný požiadal obec o vyslovenie súhlasu s umiestnením drobnej stavby na uvedenom
pozemku.
Menovaný ďalej požiadal aj o odsúhlasenie realizácie bariérového, betónového
oplotenia, ktoré má byť umiestnené takisto na predmetnom pozemku.
Vec bola prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Starosta otvoril rozpravu. Do rozpravy sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 243 k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby
na pozemku č. 2190/98 vo vlastníctve obce.

243.
uznesenie
k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/98 vo
vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
žiadosť p. M.B., nájomcu bytu č. 1 v bytovom dome na Nezábudkovej ulici č. 777/5 v
Zelenči a pozemku priľahlého k bytu, ktoré sú vo vlastníctve obce o umiestnenie
drobnej stavby – murovaný prístrešok pre psa s pôdorysnými rozmermi 1 x 1,5 m
a bariérového betónového oplotenia v dĺžke 30 m na pozemku zapísanom v katastri
nehnuteľností pre katastrálne územie Zeleneč, obec Zeleneč, liste vlastníctva č.
1050, parcela registra „C“ parc. č. 2190/98, zastavané plochy a nádvoria.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
243 k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/98 vo
vlastníctve obce.

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

Uznesenie č. 243 k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku
č. 2190/98 vo vlastníctve obce bolo schválené.

K bodu 14 programu OZ

Súhlas obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/109
vo vlastníctve obce
Starosta obce informoval prítomných, že nájomca bytu č. 3 na Nezábudkovej ulici č.
780/8 Zeleneč, ktorý je vo vlastníctve obce, p. J.M., urobil ohlásenie drobnej stavby – bazéna,
ktorý chce umiestniť na pozemku vo vlastníctve obce Zeleneč, priľahlého k bytu, ktorý je tak
ako byt predmetom nájmu. Kruhový bazén s priemerom 3,7 m má byť umiestnený na
pozemku s parcelným číslo 2190/109. Menovaný požiadal obec o vyslovenie súhlasu
s umiestnením drobnej stavby na uvedenom pozemku.
Vec bola prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014.
Starosta otvoril rozpravu. Do rozpravy sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 244 k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby
na pozemku č. 2190/109 vo vlastníctve obce.

244.
uznesenie
k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/109 vo
vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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Schvaľuje
žiadosť p. J.M., nájomcu bytu č. 3 v bytovom dome na Nezábudkovej ulici č. 780/8 v
Zelenči a pozemku priľahlého k bytu, ktoré sú vo vlastníctve obce o umiestnenie
drobnej stavby – bazéna s priemerom 3,7 m na pozemku zapísanom v katastri
nehnuteľností pre katastrálne územie Zeleneč, obec Zeleneč, liste vlastníctva č.
1050, parcela registra „C“ parc. č. 2190/109, zastavané plochy a nádvoria.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
244 k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku č. 2190/109 vo
vlastníctve obce.

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

Uznesenie č. 244 k súhlasu obce Zeleneč s umiestnením drobnej stavby na pozemku
č. 2190/109 vo vlastníctve obce bolo schválené.

K bodu 15 programu OZ

Nájom 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 782/11 v Zelenči
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 7.5.2014 bol do podateľne obce
doručený list zo strany B.I., ktorá je nájomcom 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom
dome na ul. Nezábudkovej č. 782/11 Zeleneč. Obsahom listu bola žiadosť menovanej
o ukončenie nájomného vzťahu a všetkých ostatných vzťahov súvisiacich s nájmom bytu.
Menovaná v žiadosti uvádza, že v zmysle zmluvy o finančnom vysporiadaní, ktorá bola
uzavretá medzi ňou a obcou (článok IV. odsek 4.3.), si zabezpečila iných nájomcov, ktorými
sú P.D., trv. bytom XX a M.G., trv. bytom YY. Žiadosť P.D. a M.G. o nájomný byt bola do
podateľne obecného úradu doručená dňa 11.6.2014.
Vzhľadom k uvedenému, starosta obce na pracovnej porade dňa 10.6.2014 navrhol
obecnému zastupiteľstvu akceptovať navrhnutých nájomcov a realizovať prevod práv a
povinností vyplývajúcich zo všetkých zmluvných vzťahov týkajúcich sa predmetného bytu
z B.I. na P.D. a M.G. za totožných podmienok, za akých boli nájomné a k nim sa viažuce iné
právne vzťahy uzatvárané v ostatných bytoch. Poslanci návrh starostu predbežne akceptovali.
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Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný
priamy prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) v prípade hodného osobitného
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
V zmysle uvedeného zákona bol dňa 3.6.2014 na úradnej tabuli a webovej stránke obce
zverejnený zámer obce prenajať majetok obce priamo. Dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že:
- Nájomca, ktorý doposiaľ predmetný byt užíval v zmysle nájomnej zmluvy, požiadal
obec o ukončenie nájmu.
- Nájomca, ktorý doposiaľ predmetný byt užíval, využil svoje právo a vo svojej žiadosti
o ukončenie nájmu navrhol, aby sa novým nájomcom stali P.D. a M.G..
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 245 k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom
dome na ul. Nezábudkovej č. 782/11 v Zelenči.

245.
uznesenie
k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej č. 782/11
v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1.

Schvaľuje

- prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.9.2010 v znení Dodatku č. 1 Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.7.2012 (ďalej len
„Zmluva o nájme bytu“), Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom
obecného majetku zo dňa 30.9.2010, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa
30.9.2010 uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a B.I. na strane druhej
(ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 2-izbového bytu č. 13 o výmere
65,55 m2, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží bytového domu súp. č. 782,
ktorý je postavený na parcelách registra „C“ č. 2190/287 na Nezábudkovej ulici,
orientačné číslo 11 v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč, zapísaný na liste
vlastníctva č. 2247, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej
len „byt“);
na nových účastníkov uvedených zmluvných vzťahov P.D., rod. D., trv. bytom XX
a M.G., trv. bytom YY (ďalej len „nový nájomca“) za nasledovných podmienok:
- odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia,
- Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi
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odchádzajúcim a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok
kúpnej ceny bytu, ktoré realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného
a v súvislosti so zhodnotením bytu odchádzajúcim nájomcom,
- suma 22.833,22 eura, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce a ktorá
je v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného
majetku osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a ktorá je zároveň
v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve splátkou kúpnej ceny bytu, ostáva
v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo
strany nového nájomcu,
- suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok
nájomného, a ktorá sa považuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva
v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo
strany nového nájomcu,
- suma 444,24 eura, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu
zábezpeky v zmysle Článku V. ods. 2. Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.9.2010,
ostáva v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na zábezpeku zloženú
novým nájomcom.
2. Poveruje
starostu obce uzavrieť dohody
predchádzajúceho odseku.

o

prevode

práv

a

povinností

v zmysle

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 245 k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 782/11 v Zelenči.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 245 k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 782/11 v Zelenči bolo prijaté.
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K bodu 16 programu OZ

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy Obce Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov na celé volebné obdobie
určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obec Zeleneč patrí
v zmysle § 11 ods. 3, písm. d) do kategórie obci od 1001 do 3000 obyvateľov a teda obecné
zastupiteľstvo Obce Zeleneč môže mať od 7 do 9 poslancov.
V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov, volebné obvody a počet poslancov v nich, určí obecné
zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb, pričom v obci, v ktorej sa má
zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
Na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014 starosta obce navrhol poslancom, aby tak ako
v súčasnom volebnom období, bol určený obecným zastupiteľstvom pre voľby do orgánov
samosprávy Obce Zeleneč, ktoré sa budú konať pravdepodobne v novembri 2014, iba jeden
viacmandátový volebný obvod a aby zároveň bol určený počet poslancov pre budúce volebné
obdobie v počte deväť. Poslanci predbežne s návrhom starostu súhlasili.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 246 k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov pre
voľby do orgánov samosprávy Obce Zeleneč.

246.
uznesenie
k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce
Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Určuje,
že vo voľbách do orgánov samosprávy Obce Zeleneč, ktoré sa uskutočnia na jeseň
roku 2014, bude volených 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, pričom
Obec Zeleneč bude tvoriť jeden viacmandátový volebný obvod.
2. Poveruje
starostu obce JUDr. Ivana Ranušu k zverejneniu tohto uznesenia, najneskôr 65 dní
pred dňom volieb.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 246 k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov
samosprávy Obce Zeleneč.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 246 k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do
orgánov samosprávy Obce Zeleneč bolo prijaté.

K bodu 17 programu OZ

Určenie rozsahu funkcie starostu Obce Zeleneč pre volebné obdobie 2014 –
2018
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 11 ods. 4, písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014 starosta obce navrhol poslancom, aby tak, ako
v súčasnom volebnom období, bol určený zastupiteľstvom rozsah výkonu funkcie starostu
Obce Zeleneč na plný úväzok. Poslanci predbežne s návrhom starostu súhlasili.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 247 k určeniu rozsahu funkcie starostu Obce Zeleneč pre
volebné obdobie 2014 – 2018.
247.
uznesenie
k určeniu rozsahu funkcie starostu Obce Zeleneč pre volebné obdobie 2014 – 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Určuje,
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že vo volebnom období 2014 – 2018 bude rozsah funkcie starostu plný, teda 100
percentný.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 247 k určeniu rozsahu funkcie starostu Obce Zeleneč pre volebné obdobie 2014 –
2018.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 247 k určeniu rozsahu funkcie starostu Obce Zeleneč pre volebné obdobie 2014
– 2018 bolo prijaté.

K bodu 18 programu OZ

Prerokovanie platu starostu obce Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 4 ods. (4) zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo je povinné raz ročne prerokovať plat starostu.
V prípade starostu obce Zeleneč je základný (najnižší možný) plat: 824,00 eur
(priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v roku 2013) x 1,98 (koeficient určený
zákonom) = 1632,00 eur. Základný plat starostu môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť až o 70
%.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014. Starosta
otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce odovzdal slovo poslankyni OZ Ing. Emílii Kraicovej, predsedníčke
finančnej komisie OZ, ktorá predniesla návrh na určenie platu starostu obce Zeleneč:
„Navrhujem, aby základný hrubý mesačný plat starostu obce Zeleneč, ktorý je určený
podľa § 3 a 4 ods. 1) zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a 1,98 – násobku, bol v súlade s § 4 ods. 2 tohto zákona
zvýšený od 1. júla 2014 o 35 %, čo predstavuje sumu 2203,00 eur.“
K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky.
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Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 248 k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč.

248.
uznesenie
k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Konštatuje
že na základe uznesenia č. 178 zo dňa 18.6.2013 bol plat starostu Obce Zeleneč
doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením o 35 %, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – na
základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2014 sumu 2203,00 eur.
2. Schvaľuje
že minimálny hrubý mesačný plat starostu Obce Zeleneč bude v súlade s § 4 ods. 2
citovaného zákona zvýšený od 1.7.2014 o 35 %, čo predstavuje sumu 2203,00 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 248 k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč.

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

ZDRŽALI SA: 0
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Uznesenie č. 248 k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč bolo prijaté.

K bodu 19 programu OZ

Rôzne
19.1. Žiadosť ŠK Slávia Zeleneč o povolenie konania akcie
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 28.5.2014 bol do podateľne obce
doručený list zo strany ŠK Slávia Zeleneč, ktorého obsahom je žiadosť o povolenie na
uskutočnenie akcie „Kotlíkové slávnosti“, ktorá sa má konať pri príležitosti ukončenia
futbalovej sezóny na ihrisku ŠK Slávia Zeleneč dňa 28.6.2014 v čase od 12,00 do 02,00 hod.
Na akcii sa budú variť kotlíkové špeciality.
Vec bola prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 10.6.2014, kde poslanci
predbežne rozhodli, že žiadosti obec vyhovie, avšak s podmienkou, že prípadná hudobná
produkcia na akcii musí byť ukončená najneskôr o 24,00 hod. a celé podujatie musí byť
ukončené najneskôr o 02,00 hod.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 249 k žiadosti ŠK Slávia Zeleneč o povolenie konania
akcie.
249.
uznesenie
k žiadosti ŠK Slávia Zeleneč o povolenie konania akcie
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
žiadosť ŠK Slávia Zeleneč o povolenie konania akcie „Kotlíkové slávnosti“, ktorá sa má
konať pri príležitosti ukončenia futbalovej sezóny na ihrisku ŠK Slávia Zeleneč dňa
28.6.2014 v čase od 12,00 do 02,00 hod., s podmienkou, že prípadná hudobná
produkcia bude ukončená najneskôr o 24,00 hod. a podujatie bude ukončené
najneskôr o 02,00 hod.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o schválení
uznesenia č. 249 k žiadosti ŠK Slávia Zeleneč o povolenie konania akcie.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Bachratý, Boor, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 1 (Bučány)

Uznesenie č. 249 k žiadosti ŠK Slávia Zeleneč o povolenie konania akcie bolo prijaté.

19.2.
Do rôzneho sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý uviedol, že v prípade
realizácie rekonštrukcie cesty Trnava – Zeleneč, ktorá sa má uskutočniť na jeseň 2014, je
nutné, aby obec v čo najväčšej miere dohliadla na kvalitu prác.

K bodu 20 programu OZ

Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný.
JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

V Zelenči, dňa ..................

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
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V Zelenči, dňa ..................

V Zelenči, dňa ..................

Ing. Emília Kraicová
overovateľ

Mgr. Gabriela Demovičová
overovateľ

V Zelenči, dňa ..................

p. Monika Vallová
zapisovateľka
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