Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Uznesenia
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
23.1.2019 na Obecnom úrade v Zelenči

Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Odporúča
Starostovi obce pripraviť memorandum spolupráci s TTSK a Mestom Trnava pre
vybudovanie cyklotrasy v smere Trnava – Zeleneč- I. etapa

Uznesenie č. 2/2019
k Správe zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Berie na vedomie
Správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu

Uznesenie č. 3/2019
k žiadosti o vydanie súhlasu k napojeniu stavby KOMERČNOPODNIKATEĽSKÁ ZÓNA Trnava na obecný vodovod
pozastavený výkon uznesenia - nepodpísané starostom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Nesúhlasí:
s návrhom na predbežné vydanie súhlasu k napojeniu stavby KOMERČNOPODNIKATEĽSKÁ ZÓNA Trnava na obecný vodovod , ktorú realizuje firma ISLAND
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Uznesenie č. 4/2019
k voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje
voľbu predsedov a členov komisií v nasledovnom zložení:
Finančná komisia:
Predseda Ing. Zuzana Mizerová
Členovia p. Mária Jurčová
p. Dušan Droppa
p. Marek Vavro
Stavebná komisia:
Predseda Ing. Peter Krupa
Členovia p. Richard Čavojský
Ing. Jaromír Matis
Ing. Stanislav Koči
Ing. Dušan Orešanský
Ing. Augustín Jedlička
p. Marián Hovorka
Komisia pre životné prostredie:
Predseda Ing. Jaromír Matis
Členovia p. Dušan Droppa
p. Filip Reipricht
Mgr. Agneša Hinčeková
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport:
Predseda Ing. Stanislav Koči
Členovia p. Dušan Droppa
Mgr. Peter Kyselica
p. Marek Vavro
Mgr. Gabriela Demovičová
p. Lívia Selecká
Mgr. art. Ľubomíra Dušaničová
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku:
Predseda - p. Mária Jurčová
Členovia - p. Richard Čavojský
Ing. Zuzana Mizerová
p. Jarmila Matisová
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Uznesenie č. 5/2019
k delegovaniu poslancov do Rady školy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Deleguje
v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších právnych predpisov poslancov OZ p. Richarda Čavojského a Ing.
Jaromíra Matisa za členov Rady školy ZŠ s MŠ Zeleneč

Uznesenie č. 6/2019 –
pozastavený výkon uznesenia - nepodpísané starostom obce
OZ žiada starostu, aby všetky projekty a stanoviská OÚ k projektom, ktoré sa týkajú
zmeny, alebo rozvoja obce vrátane projektu napojenia diaľnice na obec a VOOZ Trnava
– Zeleneč vždy prejednal s OZ.
Podľa zákona 369/1990 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o
obecnom zriadení :
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce

Uznesenie č. 7/2019
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu a prenájom
riadu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu a prenájom riadu pre OZ ZRPŠ za
akciu Oldies ples konaný dňa 10.11.2018.

Uznesenie č. 8/2019
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. 2019 pre ŠK Slávia Zeleneč na
akcie: 2 x ples športovcov a hodovú zábavu.
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Uznesenie č. 9/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v nasledovnom znení:
Zvýšenie bežných príjmov:
41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

+

83 998,- €

+
+
+

16 520,- €
5 818,- €
20 210,- €

+

9 180,- €

+
+

3 520,- €
1 232,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 610
41 1 1 620
41 1 1 630

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

Program 5 Vzdelávanie:
46 5 600

Bežné výdavky

Program 6 Šport:
41 6 610
41 6 620

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní

Program 10, podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcovi:
41 10 5 641 001transfer Občianskemu združeniu Komunita Zeleneč
41 10 5 641 001 transfer neverejným poskytovateľom soc. služieb

+ 500,- €
+ 1 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 5 Vzdelávanie:
46 5 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

+ 12 800,- €

Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 247/2018 zo dňa 8.11.2018 bol schválený Programový
rozpočet na roky 2019-2021 s prebytkom vo výške 6 002,- €. Podľa východiskových
štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok
2019 by sa mal výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v r. 2019
oproti minulému roku zvýšiť a preto je možné navýšiť túto položku o sumu 83 998,- €.
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Na programe 1, podprogram 1.1. Manažment obce na položke 610 - mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania finančné prostriedky vo výške 16
520,- € sú potrebné na navýšenie miezd starostu, hlavného kontrolóra v dôsledku
zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 (zákon č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, § 18
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), navýšenie miezd zamestnancov v dôsledku
zmeny zákona č. 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, z dôvodu novely Zákonníka práce k 1.5.2018, ako aj z dôvodu
zabezpečenia riadneho fungovania a zefektívnenia riadenia a výkonu obecného úradu,
zabezpečenie údržby a ochrany majetku obce a kancelárie starostu, takisto pre zlepšenie
informovanosti, reprezentácie , komunikácie a priblíženia sa k občanom v službách.
Na položke 630 - Tovary a služby sa navyšujú finančné prostriedky o 210,- € ako
príspevok do sociálneho fondu (v súvislosti s navýšením mzdových prostriedkov) a
o 1 500,- € na stravovanie zamestnancov. Na položke odmeny zamestnancom mimo
pracovného pomeru navrhujeme navýšenie o 1 000,- €. Finančné prostriedky vo výške
17 500,- € sú potrebné na dokončovacie práce v súvislosti s rekonštrukciou obecného
úradu, ktorá sa vykonávala v II. polroku 2018 – vymaľovanie spoločných priestorov,
elektroinštalačné práce, skartovačka, počítač a tlačiareň, avizované navýšenie cien
energií a pod.
V nadväznosti na navýšenie prostriedkov na 610 a 630 je potrebné zvýšiť aj
položku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 5 818,- €.
Na programe 5 - Vzdelávanie je potrebné navýšiť finančné prostriedky na bežné
výdavky vo výške 1 180,- € na dofinancovanie stravy pre žiakov MŠ (predškolákov)
v súvislosti novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania
dotácie na stravu. Na vybavenie triedy ŠKD v priestoroch bývalej Obecnej knižnice je
potrebná suma
3 000,- €. Z dôvodu poškodenia tried v MŠ sú potrebné výdavky na
opravu vo výške 5 000,- €.
Na kapitálové výdavky je potrebné navýšiť finančné prostriedky o 12 800,- € na
nákup prevádzkových zariadení do školskej jedálne pri ZŠ - konvektomat.
Na programe 6 - Šport na základe žiadosti ŠK Slávia Zeleneč o pridelenie
správcu budovy je potrebné navýšiť fin. prostriedky na mzdy vo výške 3 520,- € a na
odvody 1 232,- €.
Na programe 10, podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a
jednotlivcovi je potrebné navýšiť finančné prostriedky vo výške 1 000,- € v dôsledku
novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako príspevok na prevádzku
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe žiadosti Občianskeho
združenia Komunita Zeleneč navrhujeme zaradiť do rozpočtu príspevok vo výške 500,- €.
Schválením tohto rozpočtového opatrenia bude programový rozpočet Obce
Zeleneč na rok 2019 vykazovať prebytok vo výške 19 220,- €.
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Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
starostovi obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v r. 2019 – rozpočtový
presun bežných i kapitálových výdavkov na úrovni kategórií do celkovej výšky 10 000,€ s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu.

Uznesenie č. 11/2019
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 pokladne a pokladničných
dokladov za II. polrok 2018 v ZŠ s MŠ Zeleneč a kontrole všeobecne záväzných
nariadení vydaných obcou Zeleneč.

V Zelenči, dňa 24.01.2019
Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce
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