Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
04.03.2019 na Obecnom úrade v Zelenči

Uznesenie č. 12/2019
k Správe HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 vykonávanej v obci
Zeleneč.
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Niţnana o kontrolnej činnosti za rok
2018 vykonávanej v obci Zeleneč.

Uznesenie č. 13/2019
k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
a) Schvaľuje
Zásady poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov podľa predloţeného návrhu
b) Ukladá
Komisii pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku prehodnotiť všetky doterajšie
ţiadosti o poskytnutie príspevku na obedy s účinnosťou od 1.7.2019

1

Uznesenie č. 14/2019
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 9.2.2019, Odborná degustácia
nominačnej výstavy dňa 14.3.2019, Výstava vín nominačnej výstavy do národného
salónu vín SR v dňoch 12.-13.4.2019.

Uznesenie č. 15/2019
k žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom
Dobrovoľný hasičský zbor Zeleneč.

kultúrneho domu a kuchyne v r. 2019 pre

Uznesenie č. 16/2019
k žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Nesúhlasí:
s odpredajom vlastníckeho podielu ¼ k celku pozemku parcela registra E, č. 2058/3
o výmere 179 m2 p. Máriovi Kintlerovi, bytom J. Kráľa č. 599/19, Zeleneč

Uznesenie č. 17/2019
k žiadosti o Zmenu urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky
Zeleneč
pozastavený výkon uznesenia - nepodpísané starostom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí
so Zmenou urbanistickej štúdie obytnej zóny Paţiť – Podolky Zeleneč s nasledovnými
podmienkami:


na pozemku bude postavený 1 rodinný dom / dvoj – podlaţný s 1 bytovou jednotkou /
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Uznesenie č. 18/2019
k voľbe predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných
povinných dokumentov
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje
voľbu predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných povinných
dokumentov v nasledovnom zloţení:



Predseda :
Členovia:

Ing. Krupa
p. Jurčová
Ing. Koči
Ing. Mizerová

Uznesenie č. 19/2019
k doplneniu členov komisií OZ Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje
Doplnenie komisií OZ Zeleneč na volebné obdobie 2018-2022 o nasledovných členov:
Stavebná komisia:
Ing. Michal Dušanič
Komisia pre ţivotné prostredie:
Dušan Selecký
Miloš Tibenský
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport:
Miloš Tibenský
Marianna Šebelová
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku:
PhDr. Angelika Dudţáková
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Uznesenie č. 20/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie
č. 2/2019 a č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce Zeleneč č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019
2. Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 v nasledovnom znení:
Zvýšenie kapitálových príjmov:
3AA1 Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – EÚ+ŠR

+

88 975,75 €

+

4 682,93 €

Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“

46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu
+ 45 789,47 €
Projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ v Zelenči“

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 1 1 717 Projekt „ Zvýš.energ. účinnosti budovy OcÚ“- RF

+ 45 789,47 €

Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
3AA1
46 8 2 717 001

Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – ŠR + 88 975,75 €
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – RF + 4 682,93 €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 635 004

údrţba prevádzkových strojov

+

3 930,- €

Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 169/2017 bolo schválené predloţenie Ţiadosti o NFP za
účelom realizácie Projektu „Zelená infraštruktúra v obci“ a uznesením č. 213/2018 bolo
prijaté rozpočtové opatrenie č. 4/2018, ktorým bolo odsúhlasené financovanie projektu
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„Zelená infraštruktúra v obci“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
uzatvorilo zmluvu s Obcou Zeleneč na poskytnutie nenávratného finančného príspevku
vo výške 94 969,63 €. Dodatkom č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP sa upravila suma NFP
na 88 975,75 €, čo predstavuje 95% celkových oprávnených nákladov na realizáciu
projektu. V zmysle Dodatku č. 1 je potrebné spolufinancovanie obce vo výške 5%
celkových oprávnených nákladov, t.j. 4 682,93 €, ktoré bude potrebné uhradiť
z rezervného fondu.
Ministerstvo ŢP SR poskytlo v r. 2018 Obci Zeleneč
dotáciu
z Environmentálneho fondu vo výške 80 000,- € na projekt „ Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy Obecného úradu v Zelenči“. Obec Zeleneč bola
povinná
spolufinancovať tento projekt 5 % z vlastných zdrojov. Uznesením č. 232/2018 bolo
prijaté rozpočtové opatrenie č. 7/2018, ktorým bolo odsúhlasené financovanie projektu
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Zelenči“ aj z rezervného
fondu vo výške 50 000,- € na dokončovacie práce. Z rezervného fondu bola uhradená v r.
2018 suma 4 210,53 €. Nakoľko dokončovacie práce na budove OcÚ sa realizujú aj v r.
2019 a neboli v r. 2018 preplatené, je potrebné zapracovať do rozpočtu r. 2019 prevod
nevyčerpaných finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 45 789,47 €.
Na programe 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2. Kanalizácia sa
navyšujú finančné prostriedky potrebné na opravu čerpadla na obecnej kanalizácii o
3 930,- €.
Schválením tohto rozpočtového opatrenia bude programový rozpočet Obce
Zeleneč na rok 2019 vykazovať prebytok vo výške 15 290,- €.
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