Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
zo 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 27.09.2017 na Obecnom úrade v Zelenči

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

podľa

prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
predškolského zariadenia za školský rok 2016/2017
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území obce Zeleneč
5. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 11/2017, č.
12/2017 a č. 13/2017
6. Kúpna zmluva na pozemok
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
15. riadne zasadnutie OZ otvorila a viedla Ing. Daniela Mizerová, starostka obce.
Starostka privítala poslancov OZ a ostatných prítomných.
1

Starostka skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla poslancov Ing. Matisa a p.
Hovorku. 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. Hovorka, Mgr. Jedlička, 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. Hovorka, p. Orešanský, Ing. Matis, Mgr.
Kyselica, Mgr. Jedlička )
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
Program 15. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.

Starostka obce navrhla udeliť slovo prítomným občanom, poslanci OcZ s týmto
návrhom súhlasili.
P. Reipricht požiadal poslancov o zakúpenie staršej cisterny na polievanie
stromkov v katastrálnom území Zeleneč. Nová výsadba ovocných stromov sa plánuje na
poľnej ceste za Výhonom, na hranici s k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou, pri Samsungu. Mgr.
Jedlička doporučil vytvoriť novú komisiu, ktorá by koordinovala polievanie vysadených
stromov a starostlivosť o životné prostredie. Straostka obce doporučila prizvať na poradu
starostky, ktorá sa bude konať 27.11.2017, zástupcov PD Zeleneč z dôvodu prerokovania
možnosti zapožičania cisterny na polievanie novovysadených stromkov.
P. Martin Belko predniesol poslancom svoju žiadosť o vybudovanie prístupovej
komunikácie na náklady obce k budúcim stavebným pozemkom v jeho vlastníctve
a vlastníctve Ing. Dušana Belka. Poslanci po prerokovaní tejto žiadosti prijali nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 178/2017
k žiadosti o vybudovanie prístupovej komunikácie
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
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Neschvaľuje
Vybudovanie prístupovej komunikácie na náklady obce k budúcim stavebným pozemkom
v k.ú. Zeleneč vo vlastníctve Ing. Dušana Belka a p. Martina Belka.
Hlasovanie:
ZA: 4
(p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Matis, Mgr. Kyselica)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 4 (p. Hovorka, p. Orešanský, p. Štefánek, Mgr. Jedlička)

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:

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach predškolského zariadenia za školský rok 2016/2017
Starostka obce informovala prítomných, že v zmysle § 5 ods. (7), písm. f) zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy predkladá
zriaďovateľovi školy na schválenie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa“). Správa bola mailom doručená
poslancom OZ, aby sa s ňou mohli oboznámiť. Vec bola predbežne prerokovaná na
porade starostky dňa 20.9.2017. Bližšie informácie poskytla riaditeľka školy ThLic.
Daniela Depešová priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
P. poslanec Mgr. Jedlička žiada riešiť presťahovanie obecnej knižnice z priestorov
školskej jedálne do iných priestorov.
Starostka obce zároveň informovala prítomných poslancov, že obdržala od
riaditeľky školy oznámenie o znížení počtu žiakov na II.stupni ZŠ s MŠ.

Uznesenie č.179/2017
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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1.

Schvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč za školský rok 2016/2017, predloženú riaditeľkou
školy ThLic. Danielou Depešovou.
2.

Berie na vedomie:

Oznámenie o znížení počtu detí ZŠ v 5. ročníku a v 7. ročníku na šk. rok 2017/2018
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová oboznámila prítomných o zmene počtu
stravníkov v školskej jedálni. Pre zamestnancov školy je v šk. roku 2017/2018
zabezpečené stravovanie formou stravných poukážok, čím sa počet stravníkov znížil na
215. Riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová zároveň požiadala poslancov
o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne.
Poslanci doporučili nákup umývačky zohľadniť pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.
K bodu 4 programu OZ:

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom
iných médií v čase volebnej kampane na území obce Zeleneč
Starostka obce informovala prítomných poslancov o návrhu VZN č. 1/2017 o
umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej
propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Zeleneč
Návrh VZN č. 1/2017 bol v zmysle § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj
na webovej stránke obce, a teda sú splnené podmienky na jeho schválenie obecným
zastupiteľstvom.
Návrh VZN bol zaslaný všetkým poslancom na oboznámenie elektronickou poštou
a prerokovaný na pracovnej porade starostky dňa 20.9.2017.

Uznesenie č.180/2017
k VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
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Schvaľuje
VZN č. 1/2017 o o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o
zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane
na území obce Zeleneč v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 5 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č.
11/2017, č. 12/2017 a č. 13/2017
Starostka obce informovala prítomných o schválení rozpočtového opatrenia č.
11/2017 a č. 12/2017:
Rozpočtové opatrenie č. 11/2017
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. 11/2017:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001

Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 3 012,- €

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

Bežné výdavky

+ 3 012,- €

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
3 012,- € v zmysle prípisu
Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS2-2017/002702/AU zo dňa 18.08.2017 ako
príspevok
na osobné náklady asistentov učiteľov pre žiadkov so zdravotným
znevýhodnením na obdobie 09-12/2017.
V Zelenči, 25.08.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce
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Rozpočtové opatrenie č. 12/2017
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. 12/2017:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001

Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 871,- €

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

Bežné výdavky

+ 871,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú nenormatívne účelové finančné
prostriedky na odchodné na rok 2017 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený
výkon štátnej správy v oblasti školstva do rozpočtu obce v sume 871,- € v zmysle
prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS2-2017/002702 zo dňa 05.09.2017.
V Zelenči, 14.09.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2017 rozpočtovým opatrením
č. 13/2017
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému
zastupiteľstvu obce Zeleneč návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
13/2017:
Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 002 prevod prostriedkov z peňažného fondu obce Zeleneč

+ 75 039,50 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 4 711 001 nákup pozemkov – peňažný fond
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+ 4 177,50 €

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
46 4 717 001 chodník ul. Hlavná - peňažný fond
46 4 717 001 spomaľovače – peňažný fond

+ 63 800,- €
+ 4 700,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 5. Vzdelávanie:
46 5 600

Bežné výdavky – peňažný fond

+

362,- €

+

2 000,- €

+
+
+
+
+
+
+
+
-

540,- €
54,- €
8,- €
75,- €
5,- €
16,- €
6,- €
26,- €
850,- €

+
+
+

50,- €
5,- €
12- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
46 4 633 006 všeobecný materiál - poklopy – peňažný fond
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 614 001
41 1 1 621
41 1 1 625 001
41 1 1 625 002
41 1 1 625 003
41 1 1 625 004
41 1 1 625 005
41 1 1 625 007
41 1 1 635 006

odmeny
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie
starobné poistenie
úrazové poistenie
invalidné poistenie
poistenie v nezamestnanosti
rezervný fond
údržba budov

Program 3, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 614 001
41 3 2 621
41 3 2 625 002

odmeny
zdravotné poistenie
starobné poistenie

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
41 4 716
46 4 717 002
41 4 717 001
46 4 717 001

prípravná a projektová dokumentácia
rekonštrukcia chodníkov –rezervný fond
komunikácia Podolky
komunikácia Podolky - rezervný fond

- 8 048,- €
- 18 000,- €
+ 8 048,- €
+ 18 000,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
41 8 4 614
41 8 4 621
41 8 4 625 001

odmeny
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie

+
+
+
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35,- €
4,- €
14- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa presúvajú finančné prostriedky z peňažného fondu
obce Zeleneč potrebné na uhradenie faktúr za výstavbu chodníka na ul. Hlavnej,
spomaľovače na ul. Výhon, kúpu pozemku od p. Gergelyovej, nákup vodovodných
poklopov na ul. Podolky a navýšenie miezd pre zamestnancov MŠ a Školskej jedálne na
základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré tvorí prílohu ku
Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017.
Rozpočtovým opatrením sa zároveň presúvajú finančné prostriedky medzi
jednotlivými položkami v rámci už schváleného rozpočtu na uhradenie faktúr za
rekonštrukciu chodníka na ul. Školskej a Výhon, na výstavbu cesty na Podolkoch a na
úhradu miezd zamestnancom obce na základe Memoranda o úprave platových pomerov
zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že je potrebné navýšiť
rozpočet na kapitálových výdavkoch – komunikácia Podolky oproti pôvodnému návrhu
o ďalších 20 000,- € z dôvodu vybudovania komunikácie pre otáčanie motorových
vozidiel a úpravu terénu, ktorá nebola pôvodne rozpočtovaná. Takisto v súvislosti
s financovaním podstavca pod bustu Jozefa Bednárika je potrebné navýšiť rozpočet na
bežných výdavkoch .
Z týchto dôvodov bude položka 46 454 002 - prevod prostriedkov z peňažného
fondu obce Zeleneč, navýšená na sumu 97 689,50 € a na Programe 4. Komunikácie
a verejné priestranstvá bude nová položka 46 4 717 001- komunikácia Podolky – peňažný
fond vo výške 20 000,- €. Na programe 7, podprogram 7.3. organizácia a podpora
kultúrnych podujatí bude vytvorená nová položka 46 7 3 637 002 finančné dary
jednotlivcom – peňažný fond vo výške 2 650,- €.
.

Uznesenie č.181/2017
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č.
11/2017, č. 12/2017 a č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
rozpočtové opatrenia starostky Obce Zeleneč č. 11/2017 schválené dňa 25.8.2017 a č.
12/2017 schválené dňa 14.9.2017.
2. Schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 13/2017 v nasledovnom znení:
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Rozpočtové opatrenie č. 13/2017
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obecné zastupiteľstvo
obce Zeleneč schválilo zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 13/2017:
Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 002 prevod prostriedkov z peňažného fondu obce Zeleneč

+ 97 689,50 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 4 711 001 nákup pozemkov – peňažný fond

+ 4 177,50 €

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
46 4 717 001 chodník ul. Hlavná - peňažný fond
46 4 717 001 spomaľovače – peňažný fond
46 4 717 001 komunikácia Podolky - peňažný fond

+ 63 800,- €
+ 4 700,- €
+ 20 000,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 5. Vzdelávanie:
46 5 600

Bežné výdavky – peňažný fond

+

362,- €

Program 7, podprogram 7.3. organizácia a podpora kultúrnych podujatí:
46 7 3 637 002 finančné dary jednotlivcom – peňažný fond

+ 2 650,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
46 4 633 006 všeobecný materiál - poklopy – peňažný fond

+

2 000,- €

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 614 001
41 1 1 621
41 1 1 625 001
41 1 1 625 002
41 1 1 625 003
41 1 1 625 004
41 1 1 625 005
41 1 1 625 007
41 1 1 635 006

odmeny
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie
starobné poistenie
úrazové poistenie
invalidné poistenie
poistenie v nezamestnanosti
rezervný fond
údržba budov
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+ 540,- €
+
54,- €
+
8,- €
+
75,- €
+
5,- €
+
16,- €
+
6,- €
+
26,- €
- 850,- €

Program 3, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 614 001
41 3 2 621
41 3 2 625 002

odmeny
zdravotné poistenie
starobné poistenie

+
+
+

50,- €
5,- €
12- €

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
41 4 716
46 4 717 002
41 4 717 001
46 4 717 001

prípravná a projektová dokumentácia
rekonštrukcia chodníkov –rezervný fond
komunikácia Podolky
komunikácia Podolky - rezervný fond

- 8 048,- €
- 18 000,- €
+ 8 048,- €
+ 18 000,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
41 8 4 614
41 8 4 621
41 8 4 625 001

odmeny
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie

+
+
+

35,- €
4,- €
14- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa presúvajú finančné prostriedky z peňažného fondu
obce Zeleneč potrebné na uhradenie faktúr za výstavbu chodníka na ul. Hlavnej,
spomaľovače na ul. Výhon, kúpu pozemku od p. Gergelyovej, nákup vodovodných
poklopov na ul. Podolky, na výstavbu cesty na Podolkoch, príspevok na výrobu
a osadenie busty Jozefa Bednárika a navýšenie miezd pre zamestnancov MŠ a Školskej
jedálne na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré tvorí
prílohu ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017.
Rozpočtovým opatrením sa zároveň presúvajú finančné prostriedky medzi
jednotlivými položkami v rámci už schváleného rozpočtu na uhradenie faktúr za
rekonštrukciu chodníka na ul. Školskej a Výhon, na výstavbu cesty na Podolkoch a na
úhradu miezd zamestnancom obce na základe Memoranda o úprave platových pomerov
zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Po uskutočnení rozpočtového opatrenia č. 13/2017 bude rozpočet Obce Zeleneč
na r. 2017 vyrovnaný.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 6 programu OZ:

Kúpna zmluva na pozemok
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s návrhom kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi obcou Zeleneč a p. Helenou Gergelyovou na pozemok pod
prepojovaciu komunikáciu z ulice Pažiť na ulicu Podolky. Návrh kúpnej zmluvy bol
zaslaný všetkým poslancom na oboznámenie elektronickou poštou a prerokovaný na
pracovnej porade starostky dňa 20.9.2017.

Uznesenie č. 182/2017
ku kúpnej zmluve na pozemok
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Zeleneč, obec Zeleneč, okres Trnava,
(pôvodné kat. územie Hrnčiarovce nad Parnou), zapísanej v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 1532 ako pozemok
parcela registra „E“ č. 787/1 orná pôda o výmere 1114 m2, v spoluvlastníckom podiele
6/24-ín vzhľadom k celku (spoluvlastnícky podiel vo výmere 278,50 m2)z vlastníctva p.
Heleny Gergelyovej, bydliskom Sv. Martina 4804/12, Hrnčiarovce nad Parnou do
vlastníctva obce Zeleneč za kúpnu cenu 15,- €/m2, v celkovej cene 4 177,50 €
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 7 programu OZ:

Rôzne
A) Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan informoval prítomných, že vykonal
Kontrolu dotácií poskytnutých obcou občianskym združeniam a organizáciám v roku
2017 a kontrolu schválených rozpočtových opatrení prijatých OcZ v roku 2017. Hlavný
kontrolór obce konštatoval, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a potrebné
zákonom stanovené úkony boli vykonané správne a bez nedostatkov.

Uznesenie č. 183/2017
k informácii hlavného kontrolóra Obce Zeleneč o vykonanej kontrole
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonanej Kontrole dotácií poskytnutých obcou
občianskym združeniam a organizáciám v roku 2017 a kontrolu schválených
rozpočtových opatrení prijatých OcZ v roku 2017.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

B) Obci Zeleneč bola doručená žiadosť na príspevok na obedy pre p. Etelu Forrovú vo
výške 0,50 € na 1 obed. Poslanci žiadosť prerokovali na porade starostky dňa 20.9.2017 a
súhlasili s poskytnutím tohto príspevku.
C) Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Víta Bednárik s rodinou o príspevok na výrobu
a osadenie podstavca pod bustu nášho rodáka Jozefa Bednárika vo výške 2 650,- €. Dňa
29.10.2017 by sa mala konať akcia, ktorej súčasťou bude odhalenie busty a Šansónový
večer Jozefa Bednárika. Žiadosť bola prerokovaná na porade starostky dňa 20.9.2017.

Uznesenie č. 184/2017
k poskytnutiu príspevku na výrobu a osadenie podstavca pod bustu Jozefa
Bednárika
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
príspevok na výrobu a osadenie podstavca pod bustu Jozefa Bednárika vo výške 2 650,€ z peňažného fondu obce Zeleneč.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 8 programu OZ:

Interpelácie poslancov


P. Jurčová – informovala prítomných, že na novovybudované spomaľovače má od
občanov pozitívne ohlasy,
- požiadala o vysvetlenie, kto financoval nájazdy do domov v súvislosti
s výstavbou chodníka na ul Hlavnej . Starostka obce informovala prítomných, že
túto výstavbu si jednotliví občania hradili sami z vlastných financií,
- požiadala o rozšírenie rozhlasu na ul. A. Hlinku a sídlisku – starostka obce
oznámila, že v prípade priaznivej finančnej situácie bude zahrnuté rozšírenie
obecného rozhlasu do rozpočtu na rok 2018,
- informovala sa, či nie je možné rozšíriť prevádzkové hodiny na Zbernom dvorestarostka obce a ostatní poslanci vyhodnotili súčasný stav ako postačujúci,
- požiadala nastaviť čas zapínania a vypínania verejného osvetlenia na sídlisku
(ul.Nezábudkova),
- informovala sa na možnosť umiestnenia bankomatu na území obce - starostka
obce preverí túto možnosť,
- požiadala o vysvetlenie ohľadom vypracovania správy o čerpaní fondu opráv
nájomných bytov na sídlisku – v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov sú povinní Správcovia bytových domov najneskôr do konca mája
predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za
predchádzajúci rok. Nakoľko v prípade obecných nájomných bytov sa nejedná
o vlastnícky vzťah nájomcov k bytom, obec túto povinnosť nemá. Každý vchod
má zriadený účet fondu opráv, z ktorého sa hradia bežné opravy a elektrina
v spoločných priestoroch.



P. Hovorka upozornil na potrebu finálnych úprav pri novovybudovaných chodníkoch na
ul. Hlavnej, Školskej a Výhon – konenčné úpravy bude realizovať firma, ktorá buduje
chodníky.



Mgr. Kyselica - požiadal o zasypanie jamy na ceste na ul. Pažiť,
- požiadal o doriešenie umiestnenia značky na Križovatke ulíc Kapitulská –
Cintorínska, nakoľko značku zakrývajú tuje vysadené na verejnom priestranstve –
poslanci sa dohodli na zrezaní tují tak aby nezakrývali značku, niektorí poslanci
doporučili, aby bola značka premiestnená bližšie ku križovatke,
- informoval sa či majitelia reklamných tabúľ umiestnených pri Kebabe (reštaurácia
Ulička) a predajni mäsa (Gašparík) platia obci poplatky – starostka obce preverí
u pracovníkov OcÚ
- informoval sa na budovanie verejného osvetlenia na ul. Podolky – starostka obce
osloví firmu na predloženie cenovej ponuky
- požiadal o umiestnenie dopravných zrkadiel na križovatky v obci - starostka obce
požiadala poslancov o zosumarizovanie všekých požiadaviek na umiestnenie
zrkadiel a značiek a následne dá vyhotoviť projekt dopravného značenia.



Mgr. Jedlička - oznámil prítomným, že cez víkend sa bude konať výstava zeleniny
a ovocia a pozval všetkých prítomných

13

-

-

seniori a záhradkári budú orezávať tuje na ul. Vengerovej, obec by mala
zabezpečiť PHM, odvoz a likvidáciu orezaných konárov, v súvislosti s tým je
potrebné opraviť jarok
ďalej požiadal o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré užíva
obec a sú v jeho vlastníctve.



Ing. Krupa požiadal starostku, aby oslovila vlastníka Modranskej cesty a Slovenskú
správu ciest, aby sa dohodli na údržbe predmetnej cesty.



Ing. Matis - doporučil premiestniť spomaľovače na ul. Pažiť bližšie k Hrnčiarovciam
- upozornil na potrebu zabezpečiť teplú vodu na TJ – p. poslanec Štefánek
prisľúbil, že zabezpečí opravu,
- informoval o olympiáde seniorov, ktorá sa konala v stredu 27.9.2017.

K bodu 9 programu OZ:

Záver:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Zelenči, dňa 04.10.2017

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

..................................................
p. Hovorka - overovateľ

....................................................
Ing. Matis - overovateľ

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