Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 28.6.2016 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa
prezenčnej listiny
- starostka obce Zeleneč Ing. Daniela Mizerová
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- riaditeľka ZŠ s MŠ Zeleneč ThLic. Daniela Depešová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu
Kontrola uznesení
Záverečný účet za rok 2015
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky č.1/2016
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do 31.12.2016
Plán rozvoja obce Zeleneč na roky 2014-2020
Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 8/2016
VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce Zeleneč
Návrh na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ a zmena počtu detí ZŠ na šk. rok
2016/2017
Nájomná zmluva – prevod bytu č. 2 na ul. Nezábudkovej č. 783/12
Zámenná zmluva
Rôzne
Diskusia
Záver
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
9. riadne zasadnutie OZ otvorila a viedla Ing. Daniela Mizerová, starostka obce.
Starostka privítala poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starostka skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov p. Jurčovú a p.
Štefánka. Za zapisovateľku zápisnice starostka obce určila Ing. Uhliarovú.
Starostka obce navrhla hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený.
Hlasovanie:
ZA: 9.
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa, p. Hovorka)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
Program 9. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.
Z pracovných dôvodov musel zo zasadnutia odísť p. Hovorka.
K bodu 2 programu OZ:

Kontrola uznesení
Starostka obce informovala prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené.

K bodu 3 programu OZ:

Záverečný účet za rok 2015
Starostka obce oboznámila prítomných so Záverečným účtom obce Zeleneč za rok
2015, ktorý bol v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Záverečný účet bol
elektronickou poštou zaslaný všetkým poslancom obce a prerokovaný na pracovnej
porade starostky dňa 20.6.2016.
K záverečnému účtu sa na pracovnej porade dňa 20.6.2016 vyjadrila hlavná
kontrolórka obce Ing. Božena Ďurkovičová vo svojom stanovisku zo dňa 16.6.2016
a odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet.
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Uznesenie č. 104/2016
k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč Ing. Boženy Ďurkovičovej k návrhu
Záverečného účtu obce Zeleneč za rok 2015 zo dňa 16.6.2016,
2. Schvaľuje
a)
záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2015 s tým, že súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad,
b)
prídel do rezervného fondu obce Zeleneč vo výške 97 318,67 €

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

PROTI : 0

K bodu 4 programu OZ:

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Starostka obce oboznámila poslancov so Správou audítorky Ing. Veroniky
Tibenskej o overení účtovnej závierky za rok 2015. Audítorka v správe konštatuje, že: „...účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej
jednotky Obce Zeleneč k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Uznesenie č. 105/2016
k Správe nezávislého audítora za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora Ing. Veroniky Tibenskej o overení účtovnej závierky za rok
2015 zo dňa 16.6.2016
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Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 5 programu OZ:

Správa z kontroly hlavnej kontrolórky č.1/2016
Hlavná kontrolórka obce Ing. Božena Ďurkovičová na porade starostky obce
informovala prítomných o vykonanej kontrole programu 1 – Plánovanie , manažment
a kontrola, podprogram 1.1.: Manažment obce, určenie platov zamestnancov, kde boli
zistené 2 kontrolné zistenia. Hlavná kontrolórka obce dala dve odporúčania na
odstránenie nedostatkov. Starostka obce bola oboznámená so správou o kontrole, na
základe ktorej bude potrebné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a tieto predložiť
kontrolnému orgánu v termíne do 29.7.2016. Správa bola prerokovaná na pracovnej
porade starostky dňa 20.6.2016.

Uznesenie č. 106/2016
k informácii hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč o vykonanej kontrole č.
1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informáciu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 1/2016.
2. Ukladá starostke obce
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a predložiť hlavnej
kontrolórke písomný zoznam týchto opatrení.
Termín: 29.7.2016

Zodp.: starostka obce

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

PROTI : 0
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K bodu 6 programu OZ:

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do 31.12.2016
Hlavná kontrolórka obce Ing. Božena Ďurkovičová oboznámila prítomných s
návrhom plánu kontrolnej činnosti od 1.7.2016 do 31.12.2016. 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 na oboznámenie
elektronickou poštou a prerokovaný na pracovnej porade starostky dňa 20.6.2016.

Uznesenie č. 107/2015
k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2016
do 31.12.2016
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2016 do 31.12.2016.
2. Poveruje
hlavnú kontrolórku obce Zeleneč Ing. Boženu Ďurkovičovú vykonaním kontroly podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 7 programu OZ:

Plán rozvoja obce Zeleneč na roky 2014-2020
Starostka obce oboznámila prítomných s Plánom rozvoja obce Zeleneč na roky 20142020. Plán rozvoja obce bol zaslaný všetkým poslancom na oboznámenie elektronickou
poštou a prerokovaný na pracovnej porade starostky dňa 20.6.2016.

Uznesenie č. 108/2016
k Plánu rozvoja obce Zeleneč na roky 2014-2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
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Schvaľuje:
Plán rozvoja obce Zeleneč na roky 2014-2020 v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 8 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 8/2016
Starostka obce informovala prítomných o schválení rozpočtového opatrenia č.
8/2016:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016
V súlade s ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesením
Obecného zastupiteľstva č.78/2015 zo dňa 14.12.2015, schvaľujem rozpočtové opatrenie
č. 8/2016:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001

Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 3 550,- €

Program 5. Vzdelávanie:
Zvýšenie bežných výdavkov:
111 5 600

Bežné výdavky

+ 3 550,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú nenormatívne účelové finančné
prostriedky na rok 2016 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej
správy v oblasti školstva do rozpočtu obce v sume
3 550,- € v zmysle prípisu
Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS2-2016/004004/AU/2/ zo dňa 02 05.2016 ako
osobné náklady asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
s nadaním na obdobie 04-08/2016.
V Zelenči, 02.05.2016
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce
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Uznesenie č. 109/2016
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
rozpočtové opatrenia starostky Obce Zeleneč č. 8/2016 schválené dňa 2.5.2016.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 9 programu OZ:

VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce Zeleneč
Starostka obce informovala prítomných poslancov o návrhu VZN č. 1/2016 o
odpadoch na území obce Zeleneč. Návrh VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce
Zeleneč 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
VZN bol zaslaný všetkým poslancom na oboznámenie elektronickou poštou
a prerokovaný na pracovnej porade starostky dňa 20.6.2016.

Uznesenie č. 110/2016
k VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce Zeleneč v zmysle predloženého návrhu.
2. Ukladá starostke obce
zabezpečiť zverejnenie schváleného VZN v súlade s platnou legislatívou a spôsobom v
obci obvyklým.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
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K bodu 10 programu OZ:

Návrh na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ a zmena počtu detí ZŠ na
šk. rok 2016/2017
Starostka obce informovala prítomných o žiadosti Základnej školy s materskou
školou na prijatie vyššieho počtu detí na šk. rok 2016/2017 do MŠ – triedy predškolákov
o 3 deti na celkový počet 26 detí. Ďalej starostka obce informovala poslancov o oznámení
o zmene počtu detí ZŠ na šk. rok 2016/2017, a to vo 4. triede z dôvodu presťahovania sa
znižuje počet detí o 1 na celkový počet 11 a v 6. triede sa znižuje počet žiakov o 2, ktorí
boli prijatí na 8-ročné gymnázium na celkový počet 11 žiakov.

Uznesenie č. 111/2016
k žiadosti na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ a ku zmene počtu detí ZŠ
na šk. rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Navrhuje:
V zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navýšenie počtu detí do MŠ –
trieda predškolákov ZŠ s MŠ Zeleneč o 3 deti, t.j. spolu 26 detí na šk. rok 2016/2017
Berie na vedomie:
Oznámenie o znížení počtu detí ZŠ vo 4. ročníku o 1 žiaka a v 6. ročníku o 2 žiakov na šk.
rok 2016/2017
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 11 programu OZ:

Nájomná zmluva - prevod bytu č. 2 na ul. Nezábudkovej č. 783/12
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Alice Vittekovej na ukončenie nájomnej
zmluvy na jednoizbový byt č.2 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu
súpisné číslo 783 postaveného na parcele registra „C“ číslo 2190/288 na Nezábudkovej
ulici, orientačné číslo 12, nachádzajúci sa v katastrálnom území Zeleneč, vedenom na
liste vlastníctva č. 2248, vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra
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Trnava, pre okres Trnava, obec Zeleneč, katastrálne územie Zeleneč. 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.
Obec Zeleneč v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejnila svoj zámer prenajať 1izbový byt č.2 na prvom nadzemnom podlaží bytového domu č. 783 o výmere 65,55 m2
nachádzajúci sa na parcelách registra „C“ parc.č. 2190/288 na ul. Nezábudková 783/12
k.ú. Zeleneč vedenom na LV č. 2248 Stanislave Pašekovej, bytom Kapitulská 459/45,
Zeleneč. 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 stala Stanislava Pašeková, bytom
Kapitulská 459/45, Zeleneč.
Žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade starostky dňa 20.6.2016.

Uznesenie č. 112/2016
k nájmu 1-izbového obecného bytu č. 2 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej
č. 783/12 v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
- prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z dodatku č. 1 Zmluvy o nájme
bytu zo dňa 18.10.2013, z dodatku č.1 Zmluvy o finančnom vysporiadaní
v súvislosti s nájmom obecného majetku zo dňa 18.10.2013, z dodatku č. 1 Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve (na byt) zo dňa 18.10.2013. uzavretých medzi Obcou
Zeleneč na jednej strane a p. Alicou Vittekovou, na strane druhej (ďalej len
„odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 1-izbového bytu č. 2 o výmere 35,64 m2,
nachádzajúceho sa na 1 NP bytového domu súp. č. 783, ktorý je postavený na
parcele registra „C“ č. 2190/288 na Nezábudkovej ulici, orientačné číslo 12
v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč, zapísaný na liste vlastníctva
č.2248, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len „byt“);
na nového účastníka uvedených zmluvných vzťahov p. Stanislavu Pašekovú,
trvale bytom Kapitulská 459//45, Zeleneč za nasledovných podmienok:
- odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia,
- Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi
odchádzajúcim a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok
kúpnej ceny bytu, ktoré realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného
a v súvislosti so zhodnotením bytu odchádzajúcim nájomcom,
- suma 13 624,64 €, 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,
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- 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 268,50 €, 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
starostku obce uzatvoriť dohody o prevode práv a povinností v zmysle
predchádzajúceho odseku.

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

PROTI : 0
K bodu 12 programu OZ:

Zámenná zmluva
Starostka obce informovala prítomných o návrhu Zámennej zmluvy medzi Obcou
Zeleneč a manželmi Petrom Mihálikom a Máriou Mihálikovou na zámenu častí pozemkov
v kat. území Zeleneč podľa geom. plánu č. 244-232-116/93 zo dňa 20.12.1993
vyhotoveného Geodéziou Bratislava, a.s. Predmetná zmluva bola prerokovaná na porade
starostky dňa 20.6.2016.

Uznesenie č. 113/2016
k zámennej zmluve
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
zámenu častí pozemkov v kat. území Zeleneč podľa geom. plánu č. 244-232-116/93 zo
dňa 20.12.1993 vyhotoveného Geodéziou Bratislava, a.s., a to:
časti pozemku parcela registra „C” č. 264 o výmere 2 m2 označenej v geom. pláne ako
diel a, vlastnícky patriacej Obci Zeleneč, IČO 313 211, so sídlom Školská 224/5, Zeleneč
za časť pozemku parcela registra „C” č. 267/1 o výmere 2 m2 označenej v geom. pláne
ako diel b, vlastnícky patriacej manželom Petrovi Mihálikovi a Márie Mihálikovej rod.
Slobodovej, obaja bytom Hlavná 119/117, Zeleneč.
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Z titulu zamieňania predmetných častí pozemkov si vlastníci pozemkov nebudú navzájom
nič doplácať.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

P. poslanec Hovorka sa vrátil na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 13 programu OZ:

Rôzne
A)
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Ireny Kotáskovej o vyjadrenie k
Urbanistickej štúdii obytnej zóny „IBV Panské zeme 3“, s ktorou sa poslanci oboznámili
na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starostka obce v tejto súvislosti pripomenula, že
pri ďalšom rozširovaní výstavby nebude postačovať kanalizácia, nakoľko tá je
dimenzovaná na 3000 obyvateľov a už v súčasnom období sa možno reálny stav
približuje k tejto hranici. P. poslanec Štefánek požiadal starostku obce o predloženie
počtov obyvateľov s trvalým pobytom, s prechodným pobytom a ostatných užívateľov
nehnuteľností.

Uznesenie č. 114/2016
žiadosť p. Ireny Kotáskovej o vyjadrenie k Urbanistickej štúdii obytnej zóny
„IBV Panské zeme 3“
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Súhlasí
S predloženou Urbanistickou štúdiou obytnej zóny „IBV Panské zeme 3“
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Čavojský, p. Štefánek, , p. Jurčová, p. Orešanský, Mgr. Jedlička, Ing. Krupa, p.
Hovorka)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 2 (Mgr. Kyselica, Ing. Matis)

B)
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou záhradkárov a
včelárov o zmenu uznesenia č. 78/2015 zo dňa 14.12.2015 v bode 1 písm. i). Žiadosť
bola prerokovaná na porade starostky dňa 20.6.2016
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Uznesenie č. 115/2016
k dotácii pre Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia
Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Zmenu uznesenia č. 78/2015 zo dňa 14.12.2015 v bode 1 písm. i) nasledovne:
dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia Zeleneč
pre včelárov zo Zelenča v rozpočtovom roku 2016 v celkovej výške 1 460,- €
nasledovne:
480,- € na nákup úľov pre 6 členov (Hrašna Marián, Jurišič Jozef, Jurišič Miloš,
Morvay Félix, Šarmír Peter, ThLic. Daniela Depešová) po 2 úle pre každého
člena
300,- € ochranné pomôcky pre mladého včelára
400,- € odborná včelárska exkurzia
280,- nákup úľov a rámikov pre žiakov krúžku

Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský, p. Štefánek, , p. Jurčová, p. Orešanský, Mgr. Jedlička, Ing. Krupa, p.
Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

C)
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťami o poskytnutie
príspevku na obedy vo výške 0,50 € na 1 obed pre dôchodcov. Poslanci prejednali
jednotlivé žiadosti a doporučili príspevok pre všetkých žiadateľov.
D)
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so žiadosťou o zrealizovanie
zatemnenia okien v telocvični ZŠ od Stolnotenisového oddielu ŠK Slávia Zeleneč.
Poslanci žiadosť prerokovali na porade starostky dňa 20.6.2016 a prijali nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 116/2016
k žiadosti Stolnotenisového oddielu ŠK Slávia Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Príspevok pre Stolnotenisový oddiel ŠK Slávia Zeleneč na úhradu žalúzií, resp. roliet do
telocvične vo výške 60 % celkovej ceny, max. však do výšky 600,- €.

12

Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa, p. Hovorka)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

E)
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov so sťažnosťou p. R. Kotáska na
p. E. Krajčoviča na ul. Novej, kde synovia p. Krajčoviča chovajú psov vo voliérach
situovaných blízko steny rodinného domu p. Kotáska, čo je údajne dôvodom, že mu
vlhne a zapácha stena. Poslanci OcZ p. Ing. Krupa a p. Čavojský sťažnosť prešetrili na
mieste, navštívili p. Kotáska aj p. Krajčoviča a zistili že sťažnosť je neopodstatnená.
F)
P. Čučková priniesla na zasadnutie obecného zastupiteľstva fotografie z ul.
Krátka, kde p. Haladová na verejnom priestranstve umiestnila nebezpečné železné
stĺpiky. Starostka obce pred zasadnutím OcZ prešetrila situáciu na mieste. Poslanci
odporučili p. starostke, aby upozornila listom p. Haladovú na odstránenie týchto stĺpikov,
nakoľko ohrozujú cestnú premávku a zvyšujú riziko možného úrazu občanov.
G)
Starostka obce informovala poslancov o výzve z Enviromentálneho fondu na
predkladanie „Žiadostí o poskytnutie dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom pre rok 2016“, ktorá bola vyhlásená 15.6.2016. Termín na
podanie žiadosti je 1.8.2016, max. výška dotácie je 70 0000,- €, spolufinancovanie obcou
predstavuje 5 %.

Uznesenie č. 117/2016
k likvidácii nelegálnej skládky
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
V prípade poskytnutia dotácie na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom pre
rok 2016 z Enviromentálneho fondu spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške 5%
schválenej dotácie
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský, p. Štefánek, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Orešanský, Mgr.
Jedlička, Ing. Krupa, p. Hovorka)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 14 programu OZ:

Diskusia:










Zasadnutia OcZ sa zúčastnila riaditeľka ZŠ s MŠ Zeleneč ThLic. D. Depešová,
ktorá informovala prítomných, že od septembra 2016 bude v MŠ 1 integrovaný
žiak, ktorý vyžaduje asistenciu. Starostka obce prisľúbila pomoc pri vybavovaní
financií na asistenta cez ÚPSVaR.
Ing. Krupa poďakoval starostke obce za rekonštrukciu Domu smútku, výstavbu
multifunkčného ihriska a opravu chodníkov v materskej škole. Starostka obce
informovala o príprave rekonštrukcie chodníkov smerom k sídlisku a výstavbe
nového chodníka na ul. Hlavnej. Poslanci doporučili na výstavbu nového
chodníka na Hlavnej ul. použiť zámkovú dlažbu.
Mgr. Kyselica upozornil na neporiadok na ul. Argentínskej pri cintoríne zo stromu
v záhrade na susediacom pozemku. Požiadal p. starostku osloviť majiteľov
pozemku za účelom jeho odkúpenia pre potreby rozšírenia cintorína.
Ing. Matis informoval o budúcom stretnutí s projektantom dopravného značenia.
Mgr. Jedlička upozornil na úpravy priestranstiev pred domami na Hlavnej ul. bez
súhlasu obce – cesta na Hlavnej ul. patrí TTSK a občania si musia žiadať
povolenie na úpravy na TTSK, ďalej požiadal starostku o preverenie podmienok
na Spoločnom obecnom úrade, ktoré musia stavebníci dodržiavať pri výstavbe
nových domov.
P. poslanec Čavojský informoval o príprave projektu na úpravu centra obce
a požiadal starostku obce o zverejnenie projektu na webovej stránke obce.

K bodu 15 programu OZ:

Záver:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Zelenči, dňa 30.06.2016
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce
V Zelenči, dňa 30.06.2016

V Zelenči, dňa 30.06.2016

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

....................................................
p. Mário Štefánek - overovateľ

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