Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

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

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
(Mgr. Jedlička – ospravedlnený)
- starostka obce Zeleneč Ing. Daniela Mizerová
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová
- p. Plavuchová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Kontrola uznesení.
3. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2017 - rozpočtové opatrenia č. 14 17/2017.
4. Rozpočet na roky 2018 - 2020, Strategický plán, zámery a ciele na roky 2018-2020.
5. Dodatok č. 3 k VZN obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej školy školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč.
6. Nájomná zmluva – prevod 3-izbového bytu na ul. Nezábudkovej č. 783/13.
7. Odmeny poslancov.
8. Rôzne.
9. Interpelácie poslancov.
10. Záver.
K bodu 1 programu OZ:

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

PROTI : 0

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

PROTI : 0
Program 16. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.

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:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenia č.
14/2017 - č. 17/2017:
Starostka obce požiadala Ing. Uhliarovú aby informovala prítomných o
rozpočtových opatreniach č. 14/2017 až č. 17/2017 schválených starostkou obce:

2

Rozpočtové opatrenie č. 14/2017
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.131/2016 zo dňa
05.12.2016, schvaľujem rozpočtové
opatrenie č. 14/2017:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001
Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 188,- €

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

+ 188,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú nenormatívne účelové finančné
prostriedky na rok 2017 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej
správy v oblasti školstva do rozpočtu obce v sume 188,- € v zmysle prípisu Okresného
úradu v Trnave č. OU-TT-OS2-2017/002702/AU zo dňa 17.9.2017 ako osobné náklady
asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním na
obdobie 09-12/2017.
V Zelenči, 09.10.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

Rozpočtové opatrenie č. 15/2017
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.131/2016 zo dňa
05.12.2016, schvaľujem rozpočtové
opatrenie č. 15/2017:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001
Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 3 884,- €

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

+ 3 884,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú normatívne finančné prostriedky na rok 2017
poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva do
rozpočtu obce v sume 3 884,- € v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT3

OS2-2017/2702/V2c zo dňa 10.10.2017 ako finančné prostriedky na 6 % navýšenie
osobných nákladov pedagogickým a odborným zamestnancom na obdobie 09-12/2017.
V Zelenči, 19.10.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

Rozpočtové opatrenie č. 16/2017
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.131/2016 zo dňa
05.12.2016, schvaľujem rozpočtové
opatrenie č. 16/2017:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001
Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 7 452,- €

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

+ 7 452,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú normatívne finančné prostriedky na rok 2017
poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva do
rozpočtu obce
v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS22017/2702/V3 zo dňa 27.10.2017 v súvislosti so zmenou v počte žiakov podľa stavu
k 15.9.2017, so zmenou v sieti škôl a školských zariadení a dohodovacím konaním.
V Zelenči, 13.11.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

Rozpočtové opatrenie č. 17/2017
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.131/2016 zo dňa
05.12.2016, schvaľujem rozpočtové
opatrenie č. 17/2017:
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Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001
Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 3 668,- €

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

+ 3 668,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú nenormatívne finančné prostriedky na rok
2017 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
školstva do rozpočtu obce v sume 1 748,- € v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave
č. OU-TT-OS2-2017/2702/MŠ
zo dňa 14.11.2017 ako príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ na obdobie 09-12/2017 a v sume 1 920,- € v zmysle prípisu
Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS2-2017/2702/VP/2 zo dňa 13.11.2017 ako
finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy na obdobie 09-12/2017.
V Zelenči, 27.11.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

Uznesenie č. 185/2017
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenia
č. 14/2017 až č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie:
rozpočtové opatrenia starostky Obce Zeleneč č. 14/2017 schválené dňa 09.10.2017, č.
15/2017 schválené dňa 19.10.2017, č. 16/2017 schválené dňa 13.11.2017 a č. 17/2017
schválené dňa 27.11.2017.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 4 programu OZ:

Rozpočet na roky 2018-2020
Starostka obce Zeleneč požiadala Ing. Uhliarovú, aby oboznámila prítomných
poslancov s Návrhom rozpočtu na roky 2018-2020, ktorý bol verejne sprístupnený na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce Zeleneč od 16.11.2017 do 4.12.2017.
Na pracovnej porade starostky dňa 27.11.2017 a v priebehu zasadnutia obecného
zastupiteľstva boli navrhované viaceré úpravy.
P. poslanec Mgr. Kyselica predložil Obecnému zastupiteľstvu žiadosť obyvateľov
ul. Cintorínskej na vybudovanie spomaľovačov, nakoľko po vybudovaní spomaľovačov
na ul. Výhon sa doprava presmerovala na ul. Cintorínsku. Poslanci sa dohodli, že v r.
2018 bude vypracovaný nový projekt dopravného značenia a následne rozpočtovým
opatrením budú navýšené fin. prostriedky na vybudovanie spomaľovačov.
P. poslanec Ing. Krupa požiadal o navýšenie rozpočtu na nákup a montáž
plynového kotla do telocvične, nakoľko v súčasnosti je telocvičňa vykurovaná
neekonomicky. Vykurovanie je realizované centrálne, cez staré diaľkové potrubie
z budovy školy vedené v zemi, pričom vznikajú vysoké tepelné straty. Teplota
v telocvični sa v súčasnom období pohybuje okolo 12 stupňov Celzia, čo je teplota okolo
rosného bodu a hrozí nebezpečenstvo vzniku plesní. Z uvedeného dôvodu je potrebné
túto situáciu riešiť prioritne a cez toto vykurovacie obdobie.
Riaditeľka ZŠ s MŠ ThLic. Daniela Depešová požiadala o navýšenie rozpočtu na
výstavbu schodov do podkrovia z dôvodu neustáleho zvyšovania počtu žiakov. Poslanci
doporučili vypracovať projekt na komplexnú úpravu podkrovia za účelom rozšírenia
priestorov ZŠ s MŠ a žiadať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, nakoľko
základné školy sú preneseným výkonom štátu a sú financované zo štátneho rozpočtu,
a tieto požiadavky si musí riešiť ZŠ v rámci svojho rozpočtu, resp. formou žiadostí o
poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
vyhlásených výziev.
Poslanci sa dohodli na nasledovných úpravách rozpočtu na rok 2018:
Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 002

prevod prostriedkov z peňažného fondu

+ 4 000,- €

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

+ 4 000,- €

Poslanci boli oboznámení so stanoviskom hlavného kontrolóra obce Zeleneč
Ing. Stanislava Nižnana k návrhu rozpočtu. Hlavný kontrolór predložil stanovisko
v zmysle § 18 f ods. 1, písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a podrobne informovala o jeho obsahu. Hlavný kontrolór odporučil OZ upravený návrh
rozpočtu na rok 2018 schváliť a viacročný rozpočet na rok 2019-2020 zobrať na vedomie.
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Uznesenie č. 186/2017
k Programovému rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2018
a viacročnému rozpočtu na roky 2019 – 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje:
a)
rozpočet Obce Zeleneč na rok 2018 na úrovni kategórií s úpravou oproti
zverejnenému návrhu rozpočtu nasledovne:
Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 002

prevod prostriedkov z peňažného fondu

+ 4 000,- €

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

+ 4 000,- €

b)
starostke obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun
bežných i kapitálových výdavkov na úrovni kategórií do celkovej výšky 20 000,- €
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu
c)
starostke obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v príjmovej
a výdavkovej časti nad limit 20 000,- € pri poskytnutých dotáciách zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (napr. transfery na ZŠ s MŠ, deti
v hmotnej núdzi, na rodinné prídavky, na finančný príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci VS a pod.)
d)
dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku
2018 v celkovej výške 13 000,- € nasledovne:
1. Futbalový oddiel:
- dotácia (bez energií) vo výške 12 000,- € na zabezpečenie a podporu
ekonomického chodu ŠK
2. Stolnotenisový oddiel:
- dotácia 1 000,- € na dopravu na športové podujatia, poplatky Slovenskému
stolnotenisovému zväzu, nákup športových súprav, nákup spotrebného materiálu,
usporiadanie turnajov pre žiakov a dospelých a pod..
e) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov –
Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2018 v celkovej výške 1 200,- € na
úhradu energií v klube, údržbu areálu klubu, krytinu na bunke, podlahu, zakúpenie
elektronických čipov.
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f) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2018 v celkovej výške 1 750,- € nasledovne:
- na úhradu nákladov spojených s výstavou kvetov a zeleniny, ktorú organizácia
uskutoční v obci Zeleneč vo výške 400,- €
- cestovné a školenia – 100,- €
- starostlivosť o pamiatky – 100,- €
- na zájazdy na záhradkárske podujatia 300,- €
-

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

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

-

i)

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

2.

Ukladá:

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

Berie na vedomie:

stanovisko hlavného kontrolóra obce Zeleneč Ing. Stanislava Nižnana k návrhu rozpočtu
obce Zeleneč na roky 2018-2020
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 5 programu OZ:

Dodatok č. 3 k VZN obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč
Starostka obce informovala prítomných poslancov o návrhu dodatku č. 3 k VZN
č. 6/2013, v zmysle ktorého sa Príloha č.1 mení nasledovne:
1. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ je 1 788,79 eur na jedno
dieťa MŠ na kalendárny rok.
2. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy ŠKD je 313,54 eur na jedno
dieťa ŠKD na kalendárny rok.
3. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy ŠJ a VŠJ je 374,- eur na
jedného skutočného stravníka na kalendárny rok.
4. Výška finančných prostriedkov určených na čiastočné pokrytie nákladov subjektov,
ktoré pracujú s deťmi, zriadených na území inej obce je 60,00 eur na jedno dieťa na
kalendárny rok.

Návrh dodatku č. 3 k VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 16.11.2017
a predbežne prerokovaný na porade starostky dňa 27.11.2017.

Uznesenie č. 187/2017
k dodatku č. 3 k VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
dodatok č. 3 k VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 6 programu OZ:

Nájom 3-izbového obecného bytu č. 14 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 783/13 v Zelenči
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Mariána Minčiča a p. Ivany Minčičovej,
trvale bytom Nezábudkova 783/13, Zeleneč o odstúpení od Zmluvy o nájme 3-izbového
bytu č. 14 na 3. NP bytového domu č. 783 o výmere 75,46 m2, nachádzajúci sa na
parcelách registra „C“ parc.č. 2190/288, na ul. Nezábudková 783/13 v k.ú. Zeleneč
zapísanom na liste vlastníctva č. 2248, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny
odbor.
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 predmetný byt p. Denisovi Štellárovi, Americká 5, Bratislava 5.
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 stal p. Denis Štellár, Americká 5, Bratislava 5.
Žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade starostky dňa 27.11.2017.

Uznesenie č. 188/2017
k nájmu 3-izbového obecného bytu č. 14 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 783/13 v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
- prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.9.2010, Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku zo
dňa 30.09.2010, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (na byt) zo dňa 30.09.2010 uzavretých
medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p. Mariánom Minčičom a manž. Ivanou
Minčičovou, na strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 3izbového bytu č. 14 o výmere 75,46 m2, nachádzajúceho sa na 3. NP bytového domu súp.
č. 783, ktorý je postavený na parcele registra „C“ č. 2190/288 na Nezábudkovej ulici,
orientačné číslo 13 v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč, zapísaný na liste
vlastníctva č.2248, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len
„byt“); na nového účastníka uvedených zmluvných vzťahov p. Denisa Štellára,
Americká 5, Bratislava 5 za nasledovných podmienok:
- odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia,
- Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi odchádzajúcim
a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny bytu, ktoré
realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so zhodnotením bytu
odchádzajúcim nájomcom,
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- suma 31 714,14 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce a ktorá je
v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a ktorá je zároveň v zmysle Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve splátkou kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce Zeleneč
a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
- suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok nájomného,
a ktorá sa považuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce Zeleneč
a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
- suma 444,24 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu zábezpeky
v zmysle Článku V. ods. 2. Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.09.2010, ostáva k dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na zábezpeku zloženú novým nájomcom.

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

PROTI : 0
K bodu 7 programu OZ:

Odmeny poslancov OcZ v Zelenči
Starostka obce poďakovala poslancom za
rozdeliť odmeny každému po 576,- €.

prácu počas roka 2017 a navrhla

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

Schvaľuje
odmeny všetkým súčasným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný
podiel na plnení úloh obecnej samosprávy v roku 2017 v sume á 576,- €.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 8 programu OZ:

Rôzne:
1.
Starostka obce navrhla vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Stanislavovi
Nižnanovi vo výške 30% z platu.

Uznesenie č. 190/2017
k odmene hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
Odmenu hlavného kontrolóra vo výške 30 % platu.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

2.
Starostka obce informovala prítomných o predloženej cenovej ponuke na verejné
osvetlenie na Podolky. Poslanci doporučili vyžiadať cenové ponuky od ďalších
subjektov.
3.
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť od OZ ZRPŠ Zeleneč o odpustenie poplatku
za prenájom kultúrneho domu a poplatku za zapožičanie kuchynského riadu v súvislosti
s organizáciou akcie IV. OLDIES PLES dňa 21.10.2017. Poslanci žiadosť prerokovali na
porade starostky dňa 27.11.2017.

Uznesenie č. 191/2017
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu pre OZ ZRPŠ za akciu IV. Oldies
ples konaný dňa 21.10.2017
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Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

4.
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Bronislavy Jakabovičovej o jednorázový
príspevok na kúpu nabíjačky na elektrický vozík syna Denisa. Poslanci žiadosť
prerokovali na porade starostky dňa 27.11.2017 a doporučili schváliť príspevok vo výške
300,- € .

Uznesenie č. 192/2017
k žiadosti o jednorázový príspevok
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje:
Jednorázový príspevok vo výške 300,- € na kúpu nabíjačky na elektrický vozík pre syna
p. Bronislavy Jakabovičovej.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

5.
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť od ŠK Slávia Zeleneč o odpustenie poplatkov
za prenájom kultúrneho domu v r. 2018 na akcie: valné zhromaždenie, ples športovcov
a hodovú zábavu. Poslanci žiadosť prerokovali na porade starostky dňa 27.11.2017

Uznesenie č. 193/2017
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu v r. 2018 pre ŠK Slávia Zeleneč na
akcie: valné zhromaždenie, ples športovcov a hodovú zábavu.
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Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

6.
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť od Spolku vinárov a vinohradníkov Zeleneč
o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu pre činnosť Spolku na rok 2018,
a to na akcie: Ples vinárov dňa 4.2.2018, odborný seminár slovenských novošľachtencov
dňa 17.2.2018, odborná degustácia nominačnej výstavy dňa 28.3.2018, výstava vín
nominačnej výstavy do národného salónu vín SR v dňoch 21.-22.4.2018.

Uznesenie č. 194/2017
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom
kultúrneho domu pre Spolok vinárov
a vinohradníkov Zeleneč na akcie: Ples vinárov dňa 4.2.2018, odborný seminár
slovenských novošľachtencov dňa 17.2.2018, odborná degustácia nominačnej výstavy
dňa 28.3.2018, výstava vín nominačnej výstavy do národného salónu vín SR v dňoch 21.22.4.2018.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

7.
Obci Zeleneč boli doručené žiadosti na príspevok na obedy pre p. Juliána Lukáča,
Jozefa a Cecíliu Puškárových a p. Irenu Pekarovú vo výške 0,50 € na 1 obed. Poslanci
žiadosti prerokovali na porade starostky dňa 27.11.2017 a súhlasili s poskytnutím tohto
príspevku od 1.1.2018 pre p. Irenu Pekarovú.
8.
Hlavný kontrolór obce Ing Stanislav Nižnan oboznámil prítomných so Správou
o výsledku Kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane
nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolu správneho použitia
prostriedkov sociálneho fondu. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a HK obce
konštatoval, že zákonom stanovené úkony boli vykonané správne a bez nedostatkov.
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Uznesenie č. 195/2017
k informácii hlavného kontrolóra Obce Zeleneč o vykonanej kontrole
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonanej Kontrole dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrole správneho použitia prostriedkov sociálneho fondu.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

9.
Hlavný kontrolór obce Ing Stanislav Nižnan oboznámil prítomných s Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

Uznesenie č. 196/2017
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč
na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč na I. polrok 2018
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

10. Starostka obce informovala prítomných, že obec podala žiadosť na dobudovanie
elektrických rozvodov na ul. Astrová. Realizácia sa bude financovať z prostriedkov ZSE.
Ďalej informovala prítomných, že oslovila firmy za účelom vypracovania cenovej
ponuky na dobudovanie miestneho rozhlasu na sídlisko a na ul. A. Hlinku.
11. P. poslanec Štefánek navrhol vyplatiť odmeny p. Boorovi a p. Reiprichtovi,
každému po 200,- €.
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12. Poslankyňa p. Jurčová informovala poslancov, že v zmysle §§ 3 a 4 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov je možné upraviť plat starostu obce až o 70 %. P.
poslankyňa navrhla zvýšiť plat starostky mesačne o 20 % z doterajších 35 % na 55 % .

Uznesenie č. 197/2017
k úprave platu starostky obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
od 1.1.2018 zvýšenie platu starostky obce Zeleneč z doterajších 35 % na 55 % .
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

13.
Starostka obce informovala prítomných, že obec sa v priebehu roka 2017
zúčastnila projektu „UDRŽATEĽNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRE OBCE
MIKROREGIÓNU 11 PLUS“ v spolupráci so spoločnosťou RK & eco s.r.o. Prítomných
oboznámila s dôvodovou správou k návrhu na členstvo v záujmovom združení
právnickych osôb:
Projekt bol realizovaný v dvoch fázach – v rámci 1. fázy boli realizované audity,
ktorých cieľom bol na základe jednotných ukazovateľov zber údajov o jestvujúcich
systémoch odpadového hospodárstva (OH), nákladoch na udržiavanie systému, kvalite
miestnej normotvorby (VZN) a identifikácia potenciálnych rizikových prvkov v
jestvujúcom systéme OH. V následnej fáze bol v rámci správy z projektu identifikovaný
skutkový stav plnenia vybraných zákonných povinností vo vzťahu k nakladaniu s
odpadom a návrhy opatrení na dosiahnutie úspor a zlepšenie systému OH, a to pre všetky
zúčastnené obce.
V rámci spoločného cieľa – udržateľného odpadového hospodárstva, znižovania
množstva zmesového komunálneho odpadu (ďalej tiež „KO“) a zvyšovania podielu
vytriedených zložiek KO v súlade s požiadavkami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
bolo konštatované, že obec môže uvedené ciele efektívne plniť účasťou v spoločných
projektoch OH. Spoločné projekty môžu zahŕňať najmä, nie však výlučne, koordinovaný
postup v obstarávaní služieb OH a s tým súvisiace dosiahnutie úspor a taktiež možné
financovanie technickej infraštruktúry OH (napr. výstavba zariadení na zber odpadov,
nákup hnuteľných vecí - napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné
stroje, nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných
vytriedených zložiek KO - napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky
rozložiteľného KO, ktorých výstupom je upravený odpad atď.). Pravdepodobnosť
úspešnosti obce a zabezpečenie záujmov jej obyvateľov v projektoch OH je priamo
podmienená účasťou v integrovaných schémach a systémovou stratégiou.
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Najvhodnejšou právnou formou účasti obcí je záujmové združenie právnických osôb,
založené podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V priebehu
mesiacov november a december prebehli stretnutia na platforme Mikroregiónu 11 plus,
ktorého členom je aj naša obec. Viacerí členovia mikroregiónu vyjadrili súhlas so
založením združenia právnických osôb za účelom udržateľného odpadového
hospodárstva a spoločného postupu obcí pre environmentálny benefit svojich obyvateľov.
Ustanovujúca členská schôdza zakladajúcich členov združenia obcí je plánovaná na
18.12.2017. Na schôdzi dôjde k schváleniu stanov a určeniu harmonogramu spoločných
aktivít v OH členských obcí.
Vstup obce Zeleneč do združenia je v súlade s aktuálnym Plánom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a taktiež s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Uznesenie č. 198/2017
k projektu „UDRŽATEĽNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRE
OBCE MIKROREGIÓNU 11 PLUS“
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
1. berie na vedomie
Informáciu a dôvodovú správu k návrhu na členstvo v združení právnických osôb v
súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorého výhradnými členmi budú
obce v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Predmetom činnosti združenia bude starostlivosť o životné prostredie a to najmä
koordinácia postupu obcí v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s ust. § 20b ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na dotknutom území, spolupráca s ostatnými
subjektami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, orgánmi štátnej správy a
ostatnej samosprávy, spoločný postup pri riešení strategických cieľov odpadového
hospodárstva a súvisiace činnosti v prospech rozvoja jednotlivých členských obcí
združenia.
2. schvaľuje v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
členstvo obce Zeleneč v záujmovom združení právnických osôb, ktorého cieľom bude
trvale udržateľné odpadové hospodárstvo.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 9 programu OZ:

Interpelácie poslancov

Ing. Matis – poukázal na parkovanie osobných motorových vozidiel na
chodníkoch, starostka obce informovala, že rieši vzniknutú situáciu v súčinnosti s PZ SR.
P. poslanec požiadal o označenie spomaľovačov na ul. Výhon reflexnou farbou,
starostka obce inforomovala prítomných, že spomaľovače sa budú ešte upravovať
a následne budú označené reflexnou farbou.

P. Jurčová – upozornila na chýbajúce osvetlenie na priestore pred COOP Jednota,
starostka obce prisľúbila riešiť situáciu s prevádzkovateľom VO.
P. poslankyňa upozornila na poruchovosť ozvučenia v cintoríne.
Na základe požiadavky budúcich obyvateľov novovytvorenej ulice za Výhonom
p. poslankyňa predniesla prítomným viacero návrhov na pomenovanie novovzniknutej
ulice, poslanci sa dohodli na názve ul. Agátová.

Uznesenie č. 199/2017
k pomenovaniu novovytvorenej ulice
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Súhlasí
s pomenovaním novovytvorenej ulice v lokalite s novou IBV za Výhonom - “Agátová“.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Kyselica, Ing. Matis,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0


Mgr. Kyselica - požiadal starostku obce, aby na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva predložila informácie o návštevnosti obecnej knižnice – koľko čitateľov
týždenne navštívi knižnicu a koľko kníh je zapožičaných,
požiadal osadiť stĺpiky na prechodový chodník z ul. Pažiť na Podolky, stĺpiky
budú osadené po dobudovaní chodníka
požiadal starostku obce, aby boli finančné prostriedky určené pre ZŠ s MŠ
posielané na účet ZŠ skôr, starostka inforomovala, že fin. prostriedky sú posielané včas,

P. Hovorka požiadal starostku obce, aby zabezpečila vyhlásenie v MR
upozornenia pre občanov, aby spaľovali v krboch a kotloch iba palivové drevo a nie
nebezpečný plastový a gumenný odpad a pod.

Ing. Krupa – poukázal na to, že obec prevádzkuje kanalizačnú sieť v obci a
vynakladá značné finančné prostriedky na jej prevádzku a údržbu a zároveň firma
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TAVOS účtuje obci v plnej výške poplatok za odvedenie a spracovanie splaškovej vody.
Z uvedeného dôvodu obec v minulosti zaslala na TAVOS žiadosť o redukciu alikvotnej
časti z tohto poplatku. Vzhľadom na to, že TAVOS doteraz nereagoval, navrhol, aby sa
v súvislosti s riešením platieb za prevádzku kanalizácie starostka obce a 2-3 poslanci OZ
zúčastnili najbližšieho valného zhromaždenia akcionárov, rokovania Predstavenstva
alebo stretnutia Dozornej rady TAVOSu a vzájomne objasnili celú problematiku.
Požiadal starostku obce, aby zabezpečila z dôvodu bezpečnosti navezenie 1 fúry
makadanu na priestranstvo pri chodníku COOP Jednote smerom na ul. Sládkovičovu.

Poslanci sa dohodli na termínoch porád starostky a zasadnutí OZ Zeleneč na rok
2018 nasledovne:
Termíny porád starostky:

Termíny zasadnutí OZ:

14.2.2018
18.4.2018
20.6.2018
19.9.2018

21.2.2018
25.4.2018
27.6.2018
26.9.2018

K bodu 10 programu OZ:

Záver:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a o 21:00 hod. ukončila zasadnutie.
V Zelenči, dňa 12.12.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

....................................
p. Richard Čavojský
overovateľ

...................................
p. Ing. Peter Krupa
overovateľ

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