Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 11.12.2019 v obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny ( Ing. Mizerová
Zuzana sa pripojila k zasadnutiu po bode programu č.2)
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- Ing. Miroslava Uhliarová, zamestnankyňa obecného úradu
- p. Marianna Šebelová, zapisovateľka
- občania obce podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
Informácie starostu.
Informácie predsedov komisií o činnosti komisií OZ.
Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM
Plán kontrolnej činnosti od 01.01.2020 do 30.06.2020.
Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2019 - rozpočtové opatrenie
č. 15/2019
Programový rozpočet obce Zeleneč na roky 2020-2022.
Dodatok č. 4 k VZN obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej školy školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč.
VZN č. 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zeleneč.
Určenie ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou a za dodávku
pitnej vody obecným verejným vodovodom.
Ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu.
Ţiadosť o vybudovanie chodníka – Ing. Ján Štrbo.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Diskusia a pripomienky občanov.
Záver
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K bodu 1 programu OZ:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
9. zasadnutie OZ o 17:05 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce.
Oboznámil prítomných, ţe zo zasadnutia OZ sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je zverejnený
na webstránke obce Zeleneč, zápisnica obsahuje len najdôleţitejšie informácie k bodom programu
zasadnutia OZ.
Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 8 poslancov OZ ( Ing. Mizerová Zuzana
sa ospravedlnila, ţe bude meškať) a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zároveň privítal
všetkých prítomných poslancov a občanov podľa prezenčnej listiny.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov Ing. Matisa a p. Jurčovú,
poslanci s týmto návrhom súhlasili. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Šebelovú
a oznámil prítomným, ţe zo zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na
webovej stránke obce a zároveň je dostupný na obecnom úrade.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Čavojský, p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Matis , Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Kruppa,
p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0

Starosta obce navrhol hlasovať o programe:

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
Informácie starostu.
Informácie predsedov komisií o činnosti komisií OZ.
Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM
Plán kontrolnej činnosti od 01.01.2020 do 30.06.2020.
Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2019 - rozpočtové opatrenie
č. 15/2019
Programový rozpočet obce Zeleneč na roky 2020-2022.
Dodatok č. 4 k VZN obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej školy školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč.
VZN č. 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zeleneč.
Určenie ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou a za dodávku
pitnej vody obecným verejným vodovodom.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu.
Ţiadosť o vybudovanie chodníka – Ing. Ján Štrbo.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Diskusia a pripomienky občanov.
Záver

Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, p.Čavojský, p.Vavro,
p. Jurčová )
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
Program 9. zasadnutia OZ bol schválený.

K bodu 2 programu OZ:
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
- predseda : p. Vavro
- členovia: p. Čavojský
p. Droppa
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce návrhy
neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na členov návrhovej komisie:

Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, p. Čavojský, p.Vavro,
p. Jurčová )
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
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K bodu 3 programu OZ:
Kontrola uznesení a interpelácií poslancov
Starosta obce skonštatoval, ţe úlohy vyplývajúce z uznesení OZ sú priebeţne plnené.
Interpelácie poslancov z 8. zasadnutia OZ – starosta obce prečítal jednotlivé interpelácie
poslancov z posledného obecného zastupiteľstva a informoval o stave ich realizácie.
Ing. Mizerová Zuzana sa pripojila k zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

K bodu 4 programu OZ:
Informácie starostu
Starosta obce informoval, ţe boli dokončené projekty, ktoré boli rozpracované ešte
v minulom volebnom období, napr. Zelená infraštruktúra, realizuje sa rekonštrukcia podkrovia
Obecného úradu, v blízkej budúcnosti bude zriadená kniţnica, po dokončení prác.
V budúcom roku je v pláne realizovať opravu osvetlenia v obci, doplnenie chýbajúceho
osvetlenia.
Starosta obce zrekapituloval podľa bodov svojho volebného programu, čo sa v priebehu roka
jeho pôsobenia vo funkcii starostu podarilo zrealizovať.
Jedným z jeho zámerov bolo, aby sa obyvatelia obce cítili v Zelenči bezpečne, k tomu je
potreba zavedenia kamerového systému v obci, zatiaľ sa nepodarilo zrealizovať, plán je 1.štvrťrok
roku 2020.
Pred MŠ v Zelenči boli vybudované schody spolu s rampou pre kočíky a ľudí so zdravotným
obmedzením.
Vďaka podaným projektom sa podarilo získať cca 250 000,- Eur.
Starosta obce ďalej informoval, ţe Obecný úrad sa snaţí vychádzať v ústrety aj seniorom,
ktorí sa zúčastňujú rôznych akcií a výletov organizovaných v spolupráci s MAS 11+, TTSK.
Pani Matisová sa osobne poďakovala starostovi obce za zorganizované vianočné posedenie
pre seniorov, ktoré sa uskutočnilo 1.12.2019 v Kultúrnom dome v Zelenči.
Ďalšími z vydarených akcií boli akcie „Cyklisticky maratón Zeleneč 2019“ ako aj „Spoznaj
Mikroregion na kolesách“. Bol to prínos nie len pre našich občanov ale aj obyvateľov okolitých
obcí, ktoré boli zainteresované.
Ţiaľ nepodarilo sa rozbehnúť vydávanie obecného časopisu, ale zlepšila sa práca
s webstránkou, snaţíme sa poskytnúť čo najviac informácií aj v miestnom rozhlase. Starostu obce
mrzí, ţe sa mu nepodarilo presvedčiť poslancov obecného zastupiteľstva na investíciu do miestneho
rozhlasu, nakoľko jeho technický stav je nevyhovujúci a potrebovali by sme doplniť rozhlas aj na
sídlisko a ulicu Podolky, kde sa momentálne nenachádza.
Ďalším z bodov programu bolo sociálne zabezpečenie občanov – starosta obce informoval,
ţe sa podarilo umiestniť pána Holoviča, pána Sekeru do sociálnych zariadení, zdôraznil, ţe to stálo
veľa úsilia, v spolupráci s pracovníčkami OcU, bolo rozposlaných 120 ţiadostí na umiestnenie do
zariadenia. Vyzdvihol aj úsilie a snahu pani starostky Ing. Daniely Mizerovej, ktorá sa veľkou
mierou podielala na umiestnení ešte počas jej pôsobenia vo funkcii starostky, za čo jej starosta
vyslovil poďakovanie. Dnes sú obaja umiestnení a je o nich dobre postarané.
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Starosta obce by bol rád, ak by sa podarilo v Zelenči vybudovať sociálne zariadenie pre
seniorov, čo by bolo veľkým prínosom pre seniorov v obci. Dúfa, ţe sa v budúcom roku podarí
zrealizovať aspoň denný stacionár pre seniorov.
Starosta vyjadril poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu pri
organizovaní akcií v obci a udrţiavanie kultúrneho ţivota.
Ďalším bodom bolo zefektívnenie odpadového hospodárstva – starosta absolvoval
v priebehu uplynulého roka školenia na túto tému, intenzívne pracuje na zlepšovaní podmienok na
triedenie odpadu v obci.
Skonštatoval, ţe ho mrzí, ţe sa nepodarilo do obce prilákať ţiadnu väčšiu investíciu, ale
očakáva, ţe sa situácia zlepší.
Keďţe Zeleneč by mal byť zelený, má obec zámer počas roka 2020, ktorý je rokom
777. výročia obce Zeleneč, vysadiť 777 nových stromov v katastri obce.
Na záver sa starosta obce poďakoval za spoluprácu poslancom OZ v uplynulom roku a teší
sa na spoluprácu v tom nasledujúcom.

K bodu 5 programu OZ:
Informácie predsedov komisií o činnosti komisií OZ
Starosta obce vyzval predsedov komisií o krátku správu z činnosti komisií v roku 2019.
Komisia ochrany verejného záujmu
Komisia v zloţení : Predseda – p. Jurčová
Členovia – Ing. Krupa, Ing. Kočí
Komisia zasadala v roku 2019 jedenkrát a posudzovala oznámenia podľa č. 7 ods. 1, zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a podkladov doručených starostom obce.
Komisia konštatovala, ţe všetky poţadované doklady zo strany starostu obce
Mgr. Ľubomíra Jedličku boli v zákonnej lehote predloţené, starosta obce si riadne splnil svoje
povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 357/2004 Z.z. a nie je dôvod na konanie vo veci ochrany
verejného záujmu. Iné oznámenie nebolo potrebné posudzovať.
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku
Komisia v zloţení : Predseda – p. Jurčová
Členovia – Ing. Zuzana Mizerová, Čavojský Richard,
Matisová Jarmila, Dudţáková Angelika PhDr.
Komisia zasadala počas roku 2019 2x, vo veci určenia výšky príspevku na stravovanie
dôchodcov, podmienky ktoré boli zadané, boli dodrţané. Podľa priemernej výšky dôchodku bude
dôchodcom pridelený príspevok od Obce Zeleneč.
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Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport
Komisia v zloţení : Predseda – Ing. Kočí Stanislav
Členovia – p. Vavro, Mgr. Kyselica, Mgr. art. Dušaničová, p. Tibenský,
p. Šebelová, Mgr. Demovičová, p. Droppa, P. Selecká

Komisia zasadala 1x počas roka 2019, na stretnutí zmonitorovala 21 akcií od apríla 2019 do
decembra 2019. Väčšina akcií má uţ v obci svoju tradíciu. Medzi nové akcie patrí obecný
cyklomaratón (7/2019), Spoznaj mikroregión na kolesách (8/2019), Poď sa hýbať (10/2019).
O cyklistické akcie sa najviac zaslúţil Mgr. Kyselica v spolupráci s p. Vavrom.
Predseda komisie sa poďakoval za spoluprácu členom komisie.
Komisia pre ţivotné prostredie
Komisia v zloţení : Predseda – Ing. Matis
Členovia – Mgr. Hinčeková, p. Reipricht, p. Selecký, p. Tibenský, p. Droppa
Väčšina aktívnych členov komisie je zároveň členom OZ Komunita Zeleneč a z tohto
dôvodu sa jednotlivé aktivity úzko prelínajú. OZ Komunita organizovala rôzne akcie zamerané
najmä na ekológiu, či uţ brigády spojené s výsadbou stromov a ich ošetrovaním, čistenie katastra
obce Zeleneč, prednášky a pod. Komisia pre ţivotné prostredie sa zamerala hlavne na tak dôleţitú
tému, akou je zber a separovanie komunálneho odpadu. S tým súvisí aj úspešný projekt v spolupráci
so Základnou školou v Zelenči – separovanie odpadu v jednotlivých triedach. Komisia mala k tejto
problematike 3 stretnutia a poslancom predloţili tri návrhy: 1. - ţetónový systém,
2.-systém s čítaním QR kódov a 3. - systém dvojitého vývozu komunálneho odpadu a úprava
reţimu zberného dvora v obci Zeleneč.
Tieto návrhy smerovali k tomu, aby sa občania aktívne zapojili do separovania
komunálneho odpadu a následne videli efekt v moţnom benefite, či uţ ekologickom alebo
finančnom. dôvodov prezentovaných na zasadnutiach OZ sa ani jeden návrh zatiaľ nepretavil do
praxe. Napriek tomu bude nutná úprava existujúceho stavu zberu v obci z dôvodu zvyšujúcich sa
nákladov s tým spojených.
Starosta obce vyjadril poďakovanie OZ Komunita Zeleneč za organizáciu brigád
a starostlivosť o ţivotné prostredie v našej obci.

Stavebná komisia
Komisia v zloţení : Predseda – Ing. Krupa
Členovia – Ing. Matis, p. Čavojský, Ing. Kočí, Ing. Orešanský D.,
Ing. Jedlička A., p. Hovorka, Ing. Dušanič
Stavebná komisia pri OZ slúţi ako poradný orgán OZ.Členovia komisie sú občania, ktorí
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majú k príslušnému odboru kvalifikáciu a môţu napomôcť svojimi praktickými skúsenosťami.
Počas celého roka 2019 bola stavebná komisia k dispozícii pánovi starostovi a obecnému
zastupiteľstvu konzultáciami podľa potreby v oblasti investičnej výstavby (realizácia, kontrola) a
taktieţ pomáha pri riešení susedských sporov.
Stavebná komisia posúdila a navrhla výškové osadenie a celkové riešenie parkoviska pri ZŠ
s MŠ, prerokovala riešenie zaústenia daţďových ţľabov pri ZŠ s MŠ, posúdila a navrhla spôsob
riešenia reklamácie cestného spomaľovača na ulici Výhon, poskytla vyjadrenie k ţiadosti o zmenu
urbanistickej štúdie v obytnej zóne Paţiť, navrhla moţnosti zlepšenia dopravnej situácie v obci a na
ulici Cintorínska a Paţiť (urgencia dopravného značenia v obci vrátane riešenia chodníka pre
chodcov na ulici Cintorínska, riešenie kriţovatky a presun stĺpu pri cintoríne, presun resp.
odstránenie 4. nebezpečných drevených stĺpov na ulici Paţiť), navrhla technické riešenie rampy pre
ľudí so zníţenou pohybovou schopnosťou a matky s kočíkmi pri budove materskej školy, opravu
schodov do materskej školy, navrhla riešenia rekonštrukcie oplotenia v ZŠ (bylinková alej),
stavebná komisia taktieţ posúdila návrhy zmien v územnom pláne obce.
Moţnosti zlepšenia do budúcna: navrhujeme zo strany OÚ lepšie vyuţívanie skúsenosti
členov stavebnej komisie pri tvorbe zadania súťaţných podmienok, konzultácií podkladov a
podmienok pri verejnom obstarávaní a samotnú účasť členov stavebnej komisie pri výbere
zhotoviteľa.
Starosta obce poďakoval za odbornú pomoc členom komisie.

Komisia finančná
Komisia v zloţení : Predseda – Ing. Mizerová Zuzana
Členovia – p. Droppa, p. Vavro, p. Jurčová
Na začiatok predsedníčka komisie Ing. Mizerová Zuzana informovala, ţe traja členovia zo
štyroch sú úplne noví v poslaneckom zbore, tak tento rok bol nie len o tom stretnúť sa ako
samostatná finančná komisia, ale hlavne oboznámiť sa celkovo s fungovaním financovania obce.
Nakoľko nie vţdy na začiatku mali úplné informácie čo sa týka vynakladania finančných
prostriedkov, tak napriek tomu mala komisia stretnutie, kde analyzovali poplatky, čo sa nakoniec
pretavilo do navyšovania rozpočtu niektorých poplatkov. Do budúcna to bude hlavne detailnejšia
analýza faktúr, ktoré zaťaţujú rozpočet v najväčšej miere ako je odpad, elektrina, plyn a hľadanie
rezerv, ktoré môţeme v danom rozpočte nájsť.
Komisia na kontrolu VZN v zmysle zákona 369/1990 Z.z.
Komisia v zloţení : Predseda – Ing. Krupa
Členovia – p. Jurčová, Ing. Kočí, Ing. Mizerová Zuzana
Pri kontrole hlavného kontrolóra VZN vydaných obcou Zeleneč hlavný kontrolór obce zistil
ţe obec eviduje VZN od roku 2005 a preto odporučil obecnému zastupiteľstvu v Zelenči vytvoriť
komisiu, ktorá vykoná dôslednú kontrolu VZN ako aj ďalších povinných dokumentov obce, ako sú
rokovací poriadok, zásady odmeňovania poslancov a iné zákonom stanovené dokumenty.
Komisia v tomto roku nezasadala, nakoľko zamestnanci obecného úradu ešte pracujú na
zozname všetkých platných VZN od roku 2005 a sumarizácii word-súborov týchto dokumentov.
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Po dodaní týchto podkladov komisia zasadne a navrhne spôsob kontroly (čo je platné – neplatné,
čo treba aktualizovať, kto to aktualizuje a kedy) a spolu s pánom starostom a celým obecným
zastupiteľstvom stanoví priority podľa dôleţitosti dokumentov.
O slovo sa prihlásil p. Horváth, obyvateľ obce Zeleneč, pán starosta mu dal priestor sa
vyjadriť. P. Horváth upozornil na skutočnosť, ţe stavebná komisia by mala byť nápomocná aj
občanom pri stavebných úpravách napr. pri budovaní chodníkov pred domami, aby ich usmernili
príp. im poradili po odbornej stránke.
Starosta obce odpovedal p. Horváthovi, ţe občania sú veľmi benevolentní v tomto smere,
myslia si, ţe na ploche pred ich domami si môţu robiť úpravy podľa vlastného uváţenia,
odhliadnuc od skutočnosti, či je priestor v ich vlastníctve alebo sa jedná o obecný pozemok.
Obec opakovane upozorňuje občanov, aby nebudovali na obecných priestranstvách
a nevykonávali tam ţiadne stavebné úpravy.
V dohľadnej dobe bude vypracovaný projekt, kde bude návrh úprav jednotlivých ulíc.
Ing. Krupa doplnil, ţe na všetky stavebné úpravy si treba splniť ohlasovaciu povinnosť,
pri väčších stavbách treba stavebné povolenie. Stavebná komisia ţiada obyvateľov, aby pri
podozrení na čiernu stavbu, príp, neohlásené úpravy, aby túto skutočnosť nahlásili na OU v Zelenči
a boli tak nápomocní.

K bodu 6 programu OZ:
Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM
Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere obce vyuţiť rozšírené moţnosti
členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM. Jedná sa o propagáciu
obce a akcií v obci Zeleneč na web stránke TRNAVA TOURISM a v tlačených materiáloch
vydávaných spol. TRNAVA TOURISM.

Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 56/2019.

Uznesenie č. 56/2019
k členstvu v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Členstvo obce Zeleneč v oblastnej organizácii cestovného ruchu TRNAVA TOURISM.
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Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 6 ( Ing. Koči, p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 2 ( Ing. Matis, Ing. Mizerová)

PROTI: 1 ( Mgr. Kyselica)

Uznesenie č. 56/2019 bolo prijaté.

K bodu 7 programu OZ:
Plán kontrolnej činnosti od 1.1.2020 do 30.6.2020
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Niţnan predloţil Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Zeleneč od 1.1.2020 do 30.6.2020 a Správu hlavného kontrolóra z vykonanej
kontroly čerpania rozpočtu na opravy, údrţbu a nové investičné akcie obce v r. 2019.

Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 57/2019.

Uznesenie č. 57/2019
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč od 01.01.2020 do
30.06.2020 a k vykonanej kontrole v obci Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč od 01.01.2020 do 30.06.2020.
2. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly čerpania rozpočtu na opravy, údrţbu a nové
investičné akcie obce v r. 2019.
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Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Zuzana Mizerová,
p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 57/2019 bolo prijaté.

K bodu 8 programu OZ:
Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č.15/2019
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú aby informovala prítomných o rozpočtovom opatrení
č. 15/2019 schváleného starostom obce.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 58/2019.

Uznesenie č. 58/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce Zeleneč č. 15/2019 zo dňa 03.12.2019

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Zuzana Mizerová,
p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 58/2019 bolo prijaté.
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K bodu 9 programu OZ:
Programový rozpočet obce Zeleneč na roky 2020-2022
Starosta obce Zeleneč poţiadal Ing. Uhliarovú, aby oboznámila prítomných poslancov s
Návrhom rozpočtu na roky 2020 - 2022, ktorý bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce Zeleneč od 25.11.2019 do 11.12.2019. Na pracovnej porade starostu dňa
4.12.2019 poslanci navrhli úpravy rozpočtu, ktoré sú zahrnuté v uznesení.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 59/2019.

Uznesenie č. 59/2019
k Programovému rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2020
a viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1.

Schvaľuje:

a)
rozpočet Obce Zeleneč na rok 2020 na úrovni kategórií s úpravou oproti zverejnenému
návrhu rozpočtu vo výdavkovej časti nasledovne:
Program 1, podprogram 1.1. Manaţment obce:
630 Tovary a sluţby
( v tom:

631 001
632 003
633 001
633 009
637 001

- 7 500,- €
tuzemské cestovné náhrady
telefón, fax
interiérové vybavenie
knihy, časopisy, noviny
školenia, kurzy, semináre

- 1 000,- €
- 600,- €
- 5 000,- €
- 400,- €
- 500,- €)

Program 2, podprogram 2.3. Miestny rozhlas:
713 005 rozšírenie miestneho rozhlasu

- 6 000,- €

Program 3, podprogram 3.1. Nakladanie s odpadom:
+ 2 000,- €

718 004 kontajner na papier
Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
637 005 špeciálne sluţby – presun el. stĺpa pri cintoríne
Program 6. Šport:
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+ 5 000,- €

642001 2 Príspevok pre klub cyklistov
+ 500,- €
Program 7, podprogram 7.3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí:
637002 Kaviareň Jozefa Bednárika

- 1 000,- €

Program 8, Podprogram: Poţiarna ochrana:
642001 Príspevok PO (bez energií)

+ 3 000,- €

b)
starostovi obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun beţných
i kapitálových výdavkov do celkovej výšky 10 000,- € s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti
rozpočtu,
c)
starostovi obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v príjmovej a výdavkovej časti
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 2020
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 dresov, nákup spotrebného materiálu, usporiadanie turnajov pre deti a dospelých a
pod.,
e) dotáciu z rozpočtu obce v celkovej výške 500,- € Cykloklubu na organizáciu Zelenečského behu
a cyklomaratónu Zeleneč,
f) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov – Základná
organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2020 v celkovej výške 1 200,- € na úhradu energií
v klube, údrţbu areálu klubu, nová podlaha v bunke, podlahu, zakúpenie elektronických čipov,
ocenenia a iné.

-

g) dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia Zeleneč
v rozpočtovom roku 2020 v celkovej výške 1 750,- € nasledovne:
na úhradu nákladov spojených s výstavou kvetov a zeleniny, ktorú organizácia uskutoční v obci
Zeleneč vo výške 300,- €
cestovné a školenia – 100,- €
občerstvenie- výročná členská schôdza, kosenie pri kríţoch – 200,- €
na zájazdy na záhradkárske podujatia 300,- €
v rámci včelárskeho krúţku: - nákup osiva pre včely 550,- €
- nákup včelárskych potrieb – 300,- €
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h)
dotáciu z rozpočtu obce pre Komunitu Zeleneč v rozpočtovom roku 2020 v celkovej výške
500,- € na organizáciu brigád na čistenie prírody, vysádzanie stromov a kríkov, prednášok s témou
ochrany ţivotného prostredia, organizáciu akcie „Poď sa hýbať“,
i)
dotáciu (bez energií) z rozpočtu obce Dobrovoľnému hasičskému zboru v Zelenči
v rozpočtovom roku 2020 v celkovej výške 13 000,- € na beţnú prevádzku (nákup PHM,
kancelárske potreby, čistiace prostriedky, uniformy, náradie a pod.)
j)
dotáciu z rozpočtu obce Senior klubu Zeleneč v rozpočtovom roku 2020 v celkovej výške 1
000,- € na návštevu kultúrnych podujatí, turistiku, návštevu hradov a zámkov, návštevu termálnych
kúpalísk a pod.
2.
Berie na vedomie:
viacročný rozpočet Obce Zeleneč na roky 2021 – 2022
stanovisko hlavného kontrolóra obce Zeleneč Ing. Stanislava Niţnana k návrhu rozpočtu
obce Zeleneč na roky 2020-2022
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Zuzana Mizerová,
p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 59/2019 bolo prijaté.

K bodu 10 programu OZ:
Dodatok č. 4 k VZN obce Zeleneč č.6/2013 o financovaní materskej školy školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč

Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných poslancov o návrhu
dodatku č. 4 k VZN č. 6/2013.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 60/2019.
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Uznesenie č. 60/2019
k dodatku č. 4 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. 4 k VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Zeleneč v zmysle zverejneného návrhu.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Zuzana Mizerová,
p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 60/2019 bolo prijaté.

K bodu 11 programu OZ:

VZN č. 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
Poslanci si vyţiadali prestávku, aby sa poradili o konečných sadzbách miestneho poplatku
za rozvoj , tie sú uvedené v uznesení.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 61/2019.

Uznesenie č. 61/2019
k VZN č. 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
VZN Obce Zeleneč č. 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj s nasledovnými sadzbami:
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stavby na bývanie – výška sadzby 10,- EUR za kaţdý aj začatý m2,
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
vyuţívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu – výška sadzby 10,- EUR za kaţdý aj začatý m2,
c.
priemyselné stavby a stavby vyuţívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu – výška sadzby 10,- EUR za kaţdý aj začatý m2,
d.
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby vyuţívané na skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 10,EUR za kaţdý aj začatý m2,
e.
ostatné stavby – výška sadzby 35,- EUR za kaţdý aj začatý m2.
a.
b.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
ZA: 6 ( Ing. Koči, p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Zuzana Mizerová, p. Čavojský, p. Vavro)
PROTI: 3 ( Ing. Matis, p. Droppa, Mgr. Kyselica)

ZDRŢALI SA: 0

Uznesenie č. 61/2019 bolo prijaté.

K bodu 12 programu OZ:

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč
Poslanci na porade starostu 4.12.2019 prerokovali Návrh VZN č.2/2019 a dohodli sa na
sadzbách poplatkov, tak ako je uvedené v uznesení.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu uznesenia
č. 62/2019

Uznesenie č. 62/2019
k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč
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Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Zeleneč s nasledovnou úpravou oproti zverejnenému návrhu:
V §19 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vypúšťa bod 24.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 8 ( Ing. Koči, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Zuzana Mizerová, p. Čavojský, p. Droppa,
p. Vavro, p. Jurčová)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 1 ( Mgr. Kyselica)

Uznesenie č. 62/2019 bolo prijaté.

K bodu 13 programu OZ:

Určenie ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou
a za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom.
Poslanci sa na porade starostu 4.12.2019 dohodli na sadzbe poplatku za odvádzanie
odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou a za dodávku pitnej vody obecným verejným
vodovodom, tak ako je uvedené v uznesení.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 63/2019.

Uznesenie č. 63/2019
k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou a za
dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
1. od 1.1.2020 cenu za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou vo výške 1,50
€/m3 odvedenej odpadovej vody. Tzv. „paušálne“ stočné na jednu osobu za jeden rok v byte alebo
dome so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s
16

vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody) pri vyhláškou určenom smernom čísle 34,0 m3/osoba/rok
a schválenej cene odvedenej odpadovej vody 1,50 eur za 1 m3 odvedenej odpadovej vody je
(34 x 1,50 =) 51,- € za jednu osobu a jeden rok.
2. od 1.1.2020 cenu za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom vo výške 1,00 €/m3
dodanej vody.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Zuzana Mizerová, p. Čavojský, p. Droppa,
p. Vavro, p. Jurčová, Mgr. Kyselica)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0

Uznesenie č. 63/2019 bolo prijaté.

K bodu 14 programu OZ:

Ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Na Obecný úrad boli doručené ţiadosti od:
- ZRPŠ pri ZŠ s MŠ v Zelenči na odpustenie poplatku za zapoţičanie riadu a prenájom kultúrneho
domu na akciu – Oldies ples, konanej dňa 9.11.2019
- ŠK Slávia Zeleneč na odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v r. 2020 a na
akcie: 2 x ples športovcov a hodovú zábavu
- Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu
na akcie: Ples vinárov dňa 9.2.2020, odborná degustácia nominačnej výstavy dňa 14.3.2020,
výstava vín nominačnej výstavy do národného salónu vín SR v dňoch 12.-13.4.2020.

Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 64/2019.

Uznesenie č. 64/2019
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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Súhlasí:
a) s odpustením poplatku za zapoţičanie kuchynského riadu a prenájom kultúrneho domu na akciu
Oldies ples, konanej dňa 9.11.2019,
b) s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu v r. 2020 pre ŠK Slávia Zeleneč na akcie: 2 x
ples športovcov a hodovú zábavu,
c) s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu pre Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč
na akcie: Ples vinárov dňa 9.2.2020, odborná degustácia nominačnej výstavy dňa 14.3.2020,
výstava vín nominačnej výstavy do národného salónu vín SR v dňoch 12.-13.4.2020.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 8 ( Ing. Koči, Ing. Zuzana Mizerová, p. Čavojský, p. Droppa, p. Jurčová,p. Vavro, Ing. Matis,
Ing. Krupa)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 1 ( Mgr. Kyselica)

Uznesenie č. 64/2019 bolo prijaté.

K bodu 15 programu OZ:

Ţiadosť o vybudovanie chodníka – Ing. Štrbo
Na Obecný úrad bola doručená ţiadosť Ing. Štrbu Jána, ul. Kapitulská, ktorý ţiada
o vybudovanie chodníka za jeho pozemkom, nakoľko má v úmysle daný pozemok ohrádzať a ľudia
prechádzajúci z ulice Kapitulská na ulicu Podolky a Paţiť nebudú mať moţnosť prechádzať cez
jeho pozemok, ktorý doteraz na prechod slúţil s čím bol Ing. Štrbo plne stotoţnený.
Na pracovnej porade 4.12.2019 poslanci OZ spolu s pánom starostom danú situáciu
prerokovali a po kontrole zistili, ţe cez uvedený pozemok vo vlastníctve Ing. Štrbu je v územnom
pláne obce zakreslená cesta. Ing. Krupa uviedol skutočnosť, ţe cez daný pozemok je plánovaná
evakuačná cesta, ak by prišlo k odstaveniu ulice Cintorínska, mala by daná cesta slúţiť ako
evakuačná trasa..
Ďalšia skutočnosť je tá, ţe za pozemkom Ing. Štrbu uţ nie je dostatočná šírka na
vybudovanie chodníka, keďţe uvedená lokalita susedí s katastrom obce Hrnčiarovce.
Starosta obce ubezpečil poslancov, ţe OU bude informovať Ing. Štrbu, no musí preveriť
všetky skutočnosti, situáciu bude konzultovať s právnikom a poţiada Ing. Štrbu, aby uvedený
pozemok neohrádzal.
P. Droppa upozornil na skutočnosť, ţe cez uvedený pozemok vedie obecná kanalizácia a keďţe Ing.
Štrbo vysadil stromy na svojom pozemku, hrozí, ţe korene stromov by mohli poškodiť kanalizáciu.
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K bodu 16 programu OZ:

Rôzne
Starosta obce informoval o prebiehajúcich prácach v podkroví Obecného úradu, poslanci
OZ si prezreli fotky rekonštrukcie podkrovia.
Ďalšou informáciou je plánované odovzdávanie rekonštruovaného hasičského vozidla
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Zelenči, ktoré sa uskutoční v sobotu 14.12.2019 pred Obecným
úradom.

Odmena hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Niţnana.
Predsedníčka finančnej komisie Ing. Mizerová Zuzana predniesla návrh na odmenu pre
hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Niţnana.

Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 65/2019

Uznesenie č. 65/2019
k odmene hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
Odmenu vo výške 300,- € hlavnému kontrolórovi obce Ing. Stanislavovi Niţnanovi.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Ing. Zuzana Mizerová, p. Čavojský, p. Droppa, p. Jurčová,p. Vavro, Ing. Matis,
Mgr. Kyselica, Ing. Krupa)
PROTI : 0

ZDRŢALI SA: 0

Uznesenie č. 65/2019 bolo prijaté.
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Poslanec Mgr. Kyselica poţiadal o zápis, v ktorom odôvodnil svoje hlasovanie v bode č. 11
programu – VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj, kedy hlasoval „proti“,
nakoľko Mgr. Kyselica navrhuje miestny poplatok za rozvoj s nasledovnými sadzbami:

b.

c.
d.

e.

a. stavby na bývanie – výška sadzby 10,- EUR za kaţdý aj začatý m2,
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
vyuţívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu – výška sadzby 20,- EUR za kaţdý aj začatý m2,
priemyselné stavby a stavby vyuţívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu – výška sadzby 20,- EUR za kaţdý aj začatý m2,
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby vyuţívané na skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 20,EUR za kaţdý aj začatý m2,
ostatné stavby – výška sadzby 35,- EUR za kaţdý aj začatý m2.

Ďalej poslanec Mgr. Kyselica poţiadal poslancov, aby pri schvaľovaní ţiadostí o odpustenie
poplatkov za Kultúrny dom na akcie zloţiek brali ohľad na to, ţe väčšinou sa jedná o akcie, na
ktorých zloţky vyberajú vstupné, preto by nemali byť oslobodení od uvedených poplatkov.
Poslanec p. Vavro vysvetlil, ţe konkrétne ŠK Slávia zisk z týchto akcií pouţije na
fungovanie a financovanie klubu počas nasledujúceho roka.
Taktieţ poslanec p. Čavojský potvrdil tvrdenie p. Vavra, zloţky neţiadajú ţiadne dotácie od
obce, uvedený zisk rovnako vyuţíva Spolok vinárov na pokrytie nákladov za vodu, elektrinu, plyn
a pod.
Starosta obce doplnil, ţe zloţky v obci udrţujú kultúrny ţivot v obci organizovaním akcií,
venujú tomu svoj voľný čas a energiu, mali by sme byť radi, ţe takýchto ľudí v obci máme a
prikláňa sa k tomu, aby bolo ich ţiadosti o odpustenie poplatku vyhovené a nevidí v tom ţiaden
problém.
Poslanec Mgr. Kyselica vyjadril pochvalu za zorganizovanú akciu Vianočné posedenie pre
seniorov, ktorého sa zúčastnil.
Informoval sa tieţ, či existuje nejaký časový plán uprav ulice Cintorínska. Starosta obce
informoval, ţe v rozpočte boli schválené financie na vypracovanie projektu na rekonštrukciu ulice
Cintorínska, kde bude zapracovaný aj odvodový ţľab.
Ďalej sa informoval Mgr. Kyselica, či starosta obce riešil vybudovanie parkovacieho miesta
s pani Kosírovou. Starosta obce odpovedal, ţe zatiaľ uvedenú vec neriešil.
Poslanec Ing. Matis poţiadal o doplnenie do zápisu a odôvodnil svoje hlasovanie za
miestny poplatok za rozvoj. Nesúhlasil s výškou poplatku, nakoľko by navrhoval razantnejšie
zvýšenie.
Ďalej informoval, ţe tieţ počul chválu na organizáciu a úroveň Vianočného posedenia pre
seniorov.
Starosta sa poďakoval a poprosil poslancov, aby sa viac angaţovali pri organizácii
podobných akcií.

Starosta obce odovzdal slovo p. Dubovskej Janke, ktorá preverovala podmienky prekládky stĺpa
pri cintoríne (interpelácia Ing. Krupu) s Ing. Hajdučkom (Západoslovenská distribučná a.s.), ktorý
vyhodnotil poţiadavku ako vyvolanú investíciu ,z čoho vyplýva, ţe obec si uvedenú prekládku bude
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musieť v plnej výške zaplatiť. Je ochotný danú vec konzultovať.
Ing. Krupa ako predseda stavebnej komisie navrhuje stretnúť sa s Ing. Hajdučkom a konzultovať
moţnosti prekládky stĺpa, zadať poţiadavku na vypracovanie všetkých povolení k zrealizovaniu
zámeru.
P. Čavojský sa pripojil s konštatovaním, ţe kriţovatka je veľmi nebezpečná, autobus stojí v ceste,
stĺp zavadzia v kriţovatke. P. Dubovská sa vyjadrila, ţe z jej pohľadu stĺp v kriţovatke neprekáţa.
Poslanec p. Čavojský upozornil na osadený elektrický stĺp, ktorý je v rámci výmeny stĺpov v ulici
Kapitulská osadený na krivo.

K bodu 17 programu OZ:

Interpelácie poslancov
Droppa Dušan
- upozornil na prepadnutý chodník po pokládke optického kábla na ulici Hlavná, pred domom
p. Tibenského
- pri kostole na chodníku chýba rošt, ktorý pravdepodobne niekto ukradol, bolo by ho treba
z dôvodu bezpečnosti doplniť
- pri realizácii kamerového systému navrhuje rozšíriť počet kamier min. na 30 kusov, z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti v obci aj za cenu, ţe konečná investícia do kamerového systému sa
navýši
Starosta obce na to odpovedal, ţe v prvotnej investícii 8 000,- Eur tento počet nebude moţné
pokryť, ale obec ráta s tým, ţe bude musieť dať vypracovať projekt na kamerový systém s čo
najvyšším počtom kamier

Ing. Krupa Peter
- ţiada osloviť spol T-COM, kedy je predpokladané ukončenie prác v obci
Starosta obce sa vyjadril, ţe so spoločnosťou komunikuje, priebeţne im obec nahlasuje
zistené nedostatky, spol. T-COM ich postupne odstraňuje. Stĺpy na ulici Paţiť sú
momentálne v štádiu riešenia, posledné stanovisko T-COM je zadanie na vypracovanie
projektu na úplné odstránenie stĺpov a zakopanie káblov do zeme.
- navrhuje rozbehnúť osvetu, aby sa zvýšilo % separácie v obci, keďţe obec zvyšuje poplatky za
odpad. Motivovať obyvateľov k väčšiemu záujmu o triedenie odpadu. Rovnako treba riešiť aj
triedenie na Zbernom dvore.
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Starosta obce informoval, ţe začiatkom roka 2020 budú hlásené výzvy pre občanov
v miestnom rozhlase, rovnako poţiadal poslancov o spoluprácu, aby sa aj oni podielali na osvete na
Zbernom dvore, aby ľuďom vysvetlili dôleţitosť správneho roztriedenia odpadu, rovnako tak
- upozornil na skutočnosť, ţe skládka igelitov v háji v Zelenči na Tehelni stále nebola odstránená
p. Čavojský má informáciu, ţe skládka bola odstránená zamestnancami PD Zeleneč
Starosta obce poţiadal predsedníčku PD Zeleneč o odstránenie skládky, zistí aktuálnu
situáciu
- ţiada pravidelné aktuálne informácie o obchvate Zelenča, TAVOS info, cyklotrasa info, VUC info
Starosta obce podal informáciu k obchvatu Zelenča, prišlo nové rozpracovanie zadania na
územné rozhodnutie, uloţenie obchvatu, má ho Ing. Krupová, koná sa v tejto veci. V Zmene
UP č. 7 budú zmeny zapracované, predpoklad prvý ¼ rok 2020. Objednávka je zadaná.
Pracuje sa na tom, robia na tom inţinieri.
p. Jurčová Mária
- rovnako ţiada preveriť informáciu o systéme spoločnosti T-COM, postup pripájania jednotlivých
domácností na optický kábel.
P. Dubovská doplnila, ţe na pobočke spol. T-COM dostala informáciu, ţe na pripojenie je
potreba podať ţiadosť k pripojeniu na pobočke T-COM.
Ing. Matis podal informáciu, ţe zástupcovia spol. chodili po obci a pokiaľ nezastihli
občanov doma, neboli viac oslovení.
- opätovne ţiada vyriešiť havarijný stav osvetlenia v obci, hlavne na ulici Hlavná
Starosta obce osloví firmu , ktorá predkladala ponuku na verejné osvetlenie.
- rozhlas v obci na základe podnetov od občanov treba rozšíriť na sídlisko a nové ulice ( Podolky,
Vinohradnícka)
Starosta obce navrhol v prvom rozpočtovom opatrení roku 2020 riešiť financovanie
doplnenia rozhlasu v obci
- v bytovke na ul. Nezábudkova (posledný vchod) zateká do vchodu pri osvetlení „núdzový
východ“ pri daţdi a snehu, rovnako majú obyvatelia problém so zámkom na vchodových dverách,
viac krát bol opravovaný, stále je pokazený, do vchodu sa schovávajú mačky a psy
Starosta obce informoval, ţe OU neeviduje ţiadny podnet od obyvateľov, preverí situáciu
a zabezpečí opravu.

p. Vavro Marek
- ţiada o doplnenie verejného osvetlenia pred budovu ŠK Slávia v Zelenči, miesto je neosvetlené
Starosta obce informoval, ţe osvetlenie je objednané
- preveriť moţnosť parkovania pri Zbernom dvore, nakoľko domy v uvedenej lokalite nemajú
moţnosť parkovať pred domami, keďţe pred domami je chodník.
- pred domom p. Vavra je kanál, ktorý pri prejazde vozidiel búcha, čo pôsobí rušivo na obyvateľov
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domov v blízkosti
Starosta obce upozornil, ţe cesta na ulici Hlavná je štátna, preto obec nemôţe zasahovať
a upravovať ju, ale oslovi správu ciest a bude tlmočiť poţiadavku.
p.Vavro navrhol riešenie, vyrezať a vyloţiť priestor okolo kanálu gumou.

p. Čavojský Richard
- pripomenul, aby obec oslovila banky na vypracovanie ponuky úveru, aby mala obec moţnosť
financovať projekty, na ktoré nevychádzajú financie z rozpočtu
Starosta obce navrhol na január dohodnúť si stretnutie so zástupcami bánk aj za účasti
poslancov OZ a prerokovať moţnosti čerpania úveru.

Ing. Zuzana Mizerová
- informovala sa na úradné hodiny počas Vianočných sviatkov na OU v Zelenči, ţiada o zverejnenie
na webstránke obce Zeleneč
Informácia o úradných hodinách je na webstránke obce a na vchodových dverách
OU v Zelenči
- navrhuje naplánovať stretnutie s občanmi, kde bude odôvodnené navýšenie poplatkov, prečo
prišlo k razantnému navýšeniu, aby nedostávali len info cez zápisnice zo zasadnutí OZ
Starosta obce informoval o skutočnosti, ţe verejné zhromaţdenie s občanmi môţu zvolať
aj samotní poslanci.
Ing. Mizerová Zuzana doplnila, ţe by bolo fajn, ak by sa ho zvolal pán starosta, ako najvyšší
predstaviteľ obce. Inak to ľudia zoberú, ak budú mať moţnosť komunikovať s poslancami
a starostom obce priamo počas stretnutia.
Ing. Mizerová Zuzana navrhla druhú alternatívu, ak by sa stretnutie neuskutočnilo, vypracovať
sumár poţiadaviek ,ktoré boli prednesené, a ku kaţdej doplniť stav riešenia, aby si to aj ľudia,
ktorí by sa stretnutia nezúčastnia ,vedeli nájsť na stránke. Koľko z nich je reálnych z pohľadu
realizácie, na základe finančnej situácie obce.
Starosta obce informoval poslancov (rovnako tak obyvatelia obce Zeleneč), ţe na webstránke obce,
na informačnej tabuli pre OU v Zelenči a na OU v Zelenči môţu nahliadnuť do podkladov
k Návrhu zmeny UP obce Zeleneč.
p.Vavro ešte informoval, ţe mal stretnutie s Ing. Vladimírom Púčikom, bavili sa spolu o odpadoch,
a moţnosti zmenu harmonogramu vývozu smetí v obci, p. Vavro navrhuje jednať so spoločnosťou
FCC o moţnosti zmeny harmonogramu vývozu a ponúknuť viac moţností ako 2.týţdňový zvoz.
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K bodu 18 programu OZ:

Diskusia a pripomienky občanov
Nikto z občanov sa do diskusie neprihlásil.

K bodu 19 programu OZ:

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným, zaţelal poţehnané a milostiplné Vianočné sviatky, kaţdému
z poslancov OZ sa jednotlivo prihovoril a poďakoval za spoluprácu počas roka 2019,
poďakoval sa za účasť a o 21:30 hod. ukončil zasadnutie.

V Zelenči, dňa 17.12.2019

................................................
Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
Mária Jurčová
overovateľ

.....................................
Ing. Jaroslav Matis
overovateľ

..........................................
Marianna Šebelová
zapisovateľka
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