Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, konaného
30.10.2012 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Zeleneč Ing. Božena Ďurkovičová
- jeden občan obce
- zapisovateľka p. Monika Vallová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, overenie
zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč,
odsúhlasenie programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč.
4. Členstvo Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej
samosprávy trnavského kraja.
5. Prenájom majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči za účelom usporiadania
verejného kultúrneho podujatia – diskotéky.
6. Rôzne.
6.1. Informácia starostu obce o Memorande o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej
politiky medzi Vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska.
6.2. Informácia starostu obce o rokovaní o možnosti osadenia dopr. značenia
obmedzujúceho prejazd nákladných vozidiel obcou.
6.3. Informácia starostu obce o stave projektu „Areál na dočasné uloženie
vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč“.
7. Záver.
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K bodu 1 programu OZ

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Zeleneč, odsúhlasenie programu zasadnutia
13. riadne zasadnutie OZ o 18,05 hod. otvoril a viedol JUDr. Ivan Ranuša, starosta
obce.
Starosta privítal poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov OZ a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomný potrebný počet poslancov.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov p. Stanislava Bachratého a p.
Viliama Bučányho.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Moniku Vallovú.
Na zasadnutí sa overovala zápisnica z 12. riadneho zasadnutia konaného 18.9.2012.
Zápisnica bola v dostatočnom predstihu, v elektronickej podobe zaslaná overovateľom
zápisnice. Overovatelia zápisnice p. Štefan Boor a p. Mário Štefánek skonštatovali, že
zápisnica zachytila priebeh rokovania v celom rozsahu, preto ju aj podpísali.
Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.
K programu neboli žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať
o programe tak, ako bol zverejnený.
Poslanci hlasovali o programe.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Boor, Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 13. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.

K bodu 2 programu OZ

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol, aby voľba komisie bola vykonaná verejným hlasovaním.
K návrhu neboli žiadne pripomienky.
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Pristúpilo sa k voľbe návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je spracovávať
a predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ.
Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu OZ Mgr. Gabrielu
Demovičovú a za členov komisie:
1. Ing. Emília Kraicová
2. Ing. Peter Krupa
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

Hlasovanie:
ZA: 6 (Boor, Bachratý, Bučány, Frič, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 3 (Demovičová, Kraicová, Krupa)

Predseda a členovia návrhovej komisie boli schválení.

K bodu 3 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč.
Starosta obce informoval prítomných, že v súlade so Správu o opatreniach na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč 3/2012,
v záujme odstránenia zistených nedostatkov, predkladá na rokovanie OZ návrh nového
všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Zeleneč. Návrh VZN akceptuje kontrolné zistenia a odporúčania hlavnej kontrolórky.
Návrh VZN bol dňa 2.10.2012 zaslaný na pripomienkovanie všetkým poslancom OZ
a hlavnej kontrolórke obce. Po zapracovaní pripomienok poslankyne OZ Ing. Kraicovej
a hlavnej kontrolórky obce Ing. Ďurkovičovej bol návrh VZN dňa 15.10.2012 vyvesený na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie nebola
uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Vec bola predbežne prerokovaná i na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012.
Zverejnený návrh VZN 2/2012:

Obec Zeleneč
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NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč

Obec Zeleneč na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Účel VZN
1. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Zeleneč (ďalej len:
„obec“) alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby
obyvateľom obce.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na dotácie, ktoré môže obec v zmysle príslušných právnych predpisov
poskytnúť právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec a ktoré je možné poskytnúť na
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
3. Toto VZN sa nevzťahuje ani na dotácie, ktoré môže obec v zmysle príslušných právnych predpisov
poskytnúť inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec
alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej
podobnej udalosti na ich území.

Článok 2
Zdroje dotácií
Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

Článok 3
Účel poskytovania dotácií
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1. Obec môže poskytovať dotácie subjektom uvedeným v článku 1, odseku 1. tohto VZN (ďalej len
„žiadateľ“ alebo „príjemca“) na podporu:
- všeobecne prospešných služieb,
- všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
- podnikania a zamestnanosti.
2. Všeobecne prospešnými službami sa pre účely tohto VZN rozumie:
a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i/ zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
3. Verejnoprospešným účelom sa pre účely tohto VZN rozumie:
a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b/ realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c/ ochrana a tvorba životného prostredia,
d/ zachovanie prírodných hodnôt,
e/ ochrana zdravia,
f/ ochrana práv detí a mládeže,
g/ rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
h/ plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.

Článok 4
Podmienky poskytovania dotácií
1. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
2. Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý nemá daňový nedoplatok na miestnych daniach a
miestnom poplatku ani žiadny iný záväzok voči obci.
3. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických
strán a politických hnutí.

Článok 5
Žiadosť o dotáciu
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1. Dotácia môže byť poskytnutá na základe písomnej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce (ďalej len
„žiadosť“). Vzor žiadosti tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
2. Žiadosť obsahuje najmä:
a) účel v zmysle článku 3, ktorého sa žiadosť o dotáciu týka;
b) presné označenie žiadateľa (identifikačné údaje):
- u fyzickej osoby - podnikateľa: meno, priezvisko, obchodné meno, sídlo (adresa), IČO,
- u právnickej osoby: názov organizácie, sídlo (adresa), IČO, meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu;
c) právnu formu žiadateľa (v prílohe žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu živnostenského listu,
výpis z obchodného alebo iného registra, resp. iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu);
d) kontakt (telefón, fax, e-mail);
c) bankové spojenie žiadateľa;
d) názov, stručnú charakteristiku projektu, akcie, podujatia, resp. inej aktivity, na ktorú má byť
dotácia použitá a ich prínos pre obec;
e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie;
f) u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb) písomné vyhlásenie žiadateľa, že
nie je v konkurze ani v likvidácii, nemá voči obci žiadne záväzky;
g) požadovanú výšku dotácie.
3. Žiadosť o dotáciu na nasledujúci rozpočtový rok žiadateľ predloží na Obecný úrad v Zelenči do 30.
septembra kalendárneho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ podať
žiadosť o poskytnutie dotácie aj v inom termíne.
4. Žiadosť, v ktorej budú uvedené nepravdivé alebo nekompletné informácie nemusí byť
akceptovaná.

Článok 6
Posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácií
1. Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie dotácií
schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.
2. Žiadosti o dotácie posudzuje obecné zastupiteľstvo na svojom pracovnom zasadnutí.
3. Poskytnutie jednotlivých dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
uznesením. Obsahom uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej
dotácie, účel použitia dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.

Článok 7
Kritériá na posudzovanie dotácií
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Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné
kritériá:
a) Oblasť kultúry a duchovných hodnôt:
- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti,
- podpora činnosti ochotníckych súborov,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
- organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí,
- prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
- podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce,
- podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci,
- zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,
- podpora duchovného života v obci, založeného na kresťanských hodnotách a tradíciách,
- záujem občanov o predmetnú oblasť.
b) Oblasť športových aktivít:
- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
- rozvoj mládežníckeho športu,
- organizovanie športových a telovýchovných podujatí v obci,
- športová reprezentácia obce,
- podpora výkonnostného športu.
c) Oblasť výchovy a vzdelávania:
- mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl
pôsobiacich na území obce, netradičné využitie voľného času mládeže.
d) Oblasť zdravotníctva:
- poskytovanie zdravotníckych služieb občanom obce.
e) Oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti:
- činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a
charitatívnu činnosť na území obce,
- podpora masových podujatí pre postihnuté deti a mládež.
f) Oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci:
- zlepšenie stavu životného prostredia z hľadiska riešenia nakladania s odpadmi v obci a ich
separáciou,
- viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej
zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba kvetináčov, lavičiek a predmetov
zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...),
- zabezpečenie ochrany prírody.
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Článok 8
Forma poskytovania a čerpania dotácií
1. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce Zeleneč (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi obcou a žiadateľom/príjemcom
dotácie.
2. Zmluvu za obec podpisuje starosta obce.
3. Zmluva obsahuje najmä:
a) identifikáciu príjemcu dotácie,
b) výšku schválenej dotácie,
c) účel použitia dotácie,
d) termíny realizácie aktivít, ak je možné ich stanoviť,
e) právo obce vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,
f) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci v prípade nedodržania podmienok zmluvy,
g) termín a spôsob čerpania dotácie,
h) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
i) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov,
j) možnosť obce odmietnuť čerpanie dotácie, alebo výšku dotácie krátiť z dôvodu nepriaznivej
finančnej situácie.
4. Na základe zmluvy môže byť dotácia čerpaná:
a) predfinancovaním - prevodom dotácie alebo jej časti na účet žiadateľa alebo v hotovosti cez
pokladňu obce do rúk žiadateľa,
b) refundáciou na základe predložených dokladov (faktúr, pokladničných blokov ...) prevodom
dotácie alebo jej časti na účet žiadateľa alebo v hotovosti cez pokladňu obce do rúk žiadateľa,
c) úhradou faktúry za tovar alebo službu obcou, priamo ich dodávateľovi, na základe faktúry
alebo iného dokladu, ktorý žiadateľ predloží obci.
5. Dotácia môže byť čerpaná najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka.
6. V dôsledku nepriaznivej finančnej situácie, môže obec kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka
odmietnuť čerpanie dotácie, alebo výšku dotácie krátiť.

Článok 9
Zúčtovanie dotácií
1. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Subjekt, ktorému bola
dotácia poskytnutá zúčtuje finančné prostriedky spravidla do 30 kalendárnych dní po ich použití,
najneskôr však do 15. decembra príslušného kalendárneho roka (vzor zúčtovania dotácie tvorí
prílohu č. 2 tohto VZN).
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2. Subjekt, ktorý nepoužije dotáciu, resp. použije len časť z poskytnutej dotácie, ktorú čerpal na
základe predfinancovania, je povinný dotáciu, resp. jej nepoužitú časť vrátiť na účet obce
najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka.
3. Subjekt, ktorý použije dotáciu na iný účel, resp. iné aktivity, ako bolo stanovené v zmluve, je
povinný celú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho
roka.
4. Na nedodržanie dohodnutých podmienok (napr. použitie dotácie na iný účel ako bolo stanovené v
zmluve, nesplnenie povinnosti zúčtovať finančné prostriedky do 15. decembra príslušného
kalendárneho roka a i.) bude obec prihliadať pri posudzovaní žiadosti v ďalšom rozpočtovom
roku.
Článok 10
Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o podmienkach
a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zeleneč v znení Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2006
o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zeleneč.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 v zmysle článku 5 tohto VZN predloží žiadateľ na
obecný úrad najneskôr do 19. novembra 2012.

Článok 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2012.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Prílohy VZN:
č. 1 – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Zeleneč
č. 2 – Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Zeleneč

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce
od 15.10.2012 do 30.10.2012
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ........, uznesením č. ....
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Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce
od ................................. do .......................................

Príloha č. 1 VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč

VZOR
OBEC ZELENEČ
Obecný úrad Zeleneč
Školská 224/5
919 21 Zeleneč
________________________________________________________________________

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE ZELENEČ
Účel (podčiarknite):
Všeobecne prospešné služby:
a) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
b) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.
c) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
d) Ochrana ľudských práv a základných slobôd.
e) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
f) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.
g) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
h) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
i) Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
Verejnoprospešný účel:
a) Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt.
b) Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.
c) Ochrana a tvorba životného prostredia.
d) Zachovanie prírodných hodnôt.
e) Ochrana zdravia.
f) Ochrana práv detí a mládeže.
g) Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy.
h) Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
Podpora podnikania a zamestnanosti
Identifikačné údaje žiadateľa – názov,
obchodné meno
(v súlade s označením v príslušnom registri):
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Právna forma:
Štatutárny zástupca organizácie (meno,
priezvisko, funkcia):
Adresa, resp. sídlo žiadateľa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:
Tel., fax, e-mail:
webová stránka:
Názov projektu/akcie/podujatia/aktivity na
ktoré má byť dotácia poskytnutá:

Termín a miesto konania (ak je možné
uviesť):
Osoba zodpovedná za realizáciu
projektu/akcie/podujatia/aktivity:
Požadovaná celková výška dotácie
od obce v EUR:
Predpokladané celkové náklady na
podujatie/akciu EUR:

Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich 3 rokoch:
EUR
EUR
EUR

1.
Popis projektu/akcie/podujatia/aktivity, na ktoré má byť dotácia poskytnutá:
2.
(Charakteristika
projektu/akcie/podujatia/aktivity
s podrobnou
kvantifikáciou
predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov, ďalej napr. vízia, zámery, ciele,
cieľové skupiny, prínos pre obec, odôvodnenie žiadosti a pod.)

ROZPOČET: (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov
na projekt/akciu/podujatie/aktivity spracujte podľa nasledovného vzoru):
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Výdavky (na akú položku a koľko budete
potrebovať)
Položka:

Suma v EUR:

SPOLU VÝDAVKY:
ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom členení):
Vlastné zdroje
Dotácia požadovaná od obce
Sponzorské a iné..
SPOLU PRÍJMY:

EUR
EUR
EUR
EUR

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že nie je v konkurze ani v likvidácií a nemá voči obci Zeleneč
žiadne nevysporiadané záväzky.
Miesto a dátum:
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

Povinné prílohy k žiadosti:
1. Doklad o právnej subjektivite žiadateľa (napr. rozhodnutie o zápise do príslušného registra,
resp. výpis z príslušného registra; fyzické osoby – podnikatelia predkladajú živnostenské
alebo iné oprávnenie na podnikanie).

Informácia pre žiadateľa:
Obec Zeleneč poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč.
O dotáciu z rozpočtu mesta/obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba –
podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta/obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva
činnosť na území mesta/obce, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta/obce, a to na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
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Príloha č. 2 VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč

VZOR
OBEC ZELENEČ
Obecný úrad Zeleneč
Školská 224/5
919 21 Zeleneč

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Zeleneč
V súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa .............................

Príjemca dotácie – obchodné meno, názov,
adresa
IČO
Štatutárny zástupca
Názov projektu/akcie/podujatia/aktivity na
ktoré bola dotácia poskytnutá
Výška dotácie poskytnutej obcou
Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie)

Finančné vyhodnotenie projektu:
Skutočné príjmy - z toho:

Skutočné výdavky:

Vlastné príjmy
Dotácia od obce
Sponzorské a iné

PRÍJMY SPOLU:

VÝDAVKY SPOLU:
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V................................... dátum: ..........................
..............................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

Overenie zúčtovania za Obec Zeleneč, meno ................................. podpis ...............................

V .................................., dňa .....................

Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Informácia o realizácii projektu/akcie/podujatia/aktivity.
2. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení:
por. č., názov dokladu, druh výdavku, suma, poznámka. K prehľadu musia byť doložené kópie
dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z účtu, pokladničné a iné doklady preukazujúce čerpanie
dotácie na schválený účel).

Ďalšie prílohy k zúčtovaniu:
Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály –programy,
pozvánky, výstrižky z tlače a pod.)

Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 128 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč.

128.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč
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Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce.
Termín: 31.10.2012

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 128 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Boor, Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 128 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč bolo prijaté.

K bodu 4 programu OZ

Členstvo Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde regionálnej
a miestnej samosprávy trnavského kraja.
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že listom zo dňa 17.9.2012
Trnavský samosprávny kraj v zastúpení predsedom TTSK vyzval Obec Zeleneč k podpore
Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja (ďalej len
„fond“) a to vznikom členstva Obce Zeleneč a uhradením členského príspevku vo výške 0,50
eura na jedného obyvateľa obce.
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Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii
následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí, alebo opatreniach na
predchádzanie mimoriadnym udalostiam, na území obcí a miest Trnavského samosprávneho
kraja. Základným účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci. Členmi fondu sú
TTSK, obce a mestá na území trnavského kraja, ktoré uhradili členský príspevok na príslušný
rok. Na realizáciu účelu a na činnosť fondu získava fond finančné prostriedky predovšetkým
z príspevku z rozpočtu TTSK, príspevkov z rozpočtov miest a obcí TTSK a finančných
príspevkov a darov od tuzemských a zahraničných právnických alebo fyzických osôb. Na
odstránenie následkov živelných pohrôm, havárií, mimoriadnych udalostí alebo opatrenia
k predchádzaniu takýchto udalostí, môže byť poskytnutý nenávratný finančný príspevok
z prostriedkov fondu členom fondu, ak bol príspevok do fondu uhradený. Kontrolu
hospodárenia fondu vykonáva Kontrolná komisia fondu. Kontrolná komisia je 5 členná. Za
členov Kontrolnej komisie fondu delegujú po jednom zástupcovi regionálne združenia ZMO
v Trnavskom kraji a TTSK. Predsedu Kontrolnej komisie fondu si volia medzi sebou
delegovaní členovia komisie.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 129 k členstvu Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde
regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja.

129.
uznesenie
k členstvu Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy
trnavského kraja
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
a) členstvo Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej
samosprávy trnavského kraja (ďalej len „fond“);
b) úhradu členského príspevku vo výške určenej čl. VIII. ods. (2) štatútu fondu
počnúc rokom 2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
129 k členstvu Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej
samosprávy trnavského kraja.
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Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bachratý, Bučány, Demovičová, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 1 (Frič)

Uznesenie č. 129 k členstvu Obce Zeleneč v Centrálnom krízovom fonde regionálnej
a miestnej samosprávy trnavského kraja bolo schválené.

K bodu 5 programu OZ

Prenájom majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči za účelom
usporiadania verejného kultúrneho podujatia – diskotéky
Starosta obce informoval prítomných, že fyzická osoba – podnikateľ Vladimír Ilavský,
AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, listom zo dňa 19.9.2012, ktorý bol do podateľne obce
doručený dňa 19.9.2012 požiadal o prenájom priestorov Kultúrneho domu v Zelenči, ktorý je
majetkom Obce Zeleneč, za účelom usporiadania verejného kultúrneho podujatia – diskotéky
zo dňa 24. na 25.11.2012.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012.
Starosta obce ďalej informoval prítomných, že uvedená fyzická osoba – podnikateľ
Vladimír Ilavský, listom zo dňa 30.10.2012, ktorý bol do podateľne obce doručený dňa
30.10.2012 požiadal o prenájom priestorov Kultúrneho domu v Zelenči, ktorý je majetkom
Obce Zeleneč, za účelom usporiadania verejného kultúrneho podujatia – diskotéky zo dňa 16.
na 17.11.2012.
Táto žiadosť nebola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012,
nakoľko do podateľne obce bola doručená až v deň konania sa zasadnutia OZ. Dôvodom
pre usporiadanie verejného kultúrneho podujatia aj v novom termíne je zmena súvisiaca
s vystúpením hudobníkov, ktorí na poslednú chvíľu poriadateľovi zmenili možný termín
vystúpenia.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa OZ Mgr. Gabriela
Demovičová, ktorá skonštatovala, že nie je vhodné prenajať kultúrny dom dňa 16.11.2012,
nakoľko kultúrna komisia OZ v spolupráci s Nadšencami za zachovanie tradícií v Zelenči dňa
17.11.2012 poriada podujatie „Maškarný ples pre dospelých“ a dňa 16.11.2012, teda deň pred
uvedeným podujatím, potrebuje kultúrny dom vyzdobiť.
Starosta dal hlasovať či OZ súhlasí s prenájmom kultúrneho domu na deň 24.11.2012.
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Hlasovanie:
ZA: 9 (Boor, Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Starosta dal hlasovať či OZ súhlasí s prenájmom kultúrneho domu na deň 16.11.2012.

Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI : 9 (Boor, Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
ZDRŽALI SA: 0

Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 130 k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči
za účelom usporiadania verejného kultúrneho podujatia – diskotéky.

130.
uznesenie
k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči za účelom usporiadania verejného
kultúrneho podujatia – diskotéky
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom Kultúrneho domu v Zelenči fyzickej osobe – podnikateľovi Vladimír
Ilavský, AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč za účelom usporiadania verejného
kultúrneho podujatia – diskotéky zo dňa zo dňa 24.11. na 25.11.2012.
2. Neschvaľuje
prenájom Kultúrneho domu v Zelenči fyzickej osobe – podnikateľovi Vladimír
Ilavský, AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč za účelom usporiadania verejného
kultúrneho podujatia – diskotéky zo dňa 16.11. na 17.11. 2012.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
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130 k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči za účelom usporiadania
verejného kultúrneho podujatia – diskotéky.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Boor, Bachratý, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 130 k prenájmu majetku obce – Kultúrneho domu v Zelenči za účelom
usporiadania verejného kultúrneho podujatia – diskotéky bolo schválené.

K bodu 6 programu OZ

Rôzne.
6.1. Informácia starostu obce o Memorande o spolupráci pri uplatňovaní

rozpočtovej politiky medzi Vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 18.10.2012 bolo podpísané
Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR
a Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Cieľom tohto memoranda je
vyjadrenie spoločného úsilia v oblasti konsolidácie verejných financií a zníženie deficitu
verejných financií na 2,9 % HDP v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky
voči Európskej únii vyplývajúceho z Paktu stability a rastu. ZMOS sa memorandom okrem
iného zaviazal presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby schválili a realizovali svoje
rozpočty na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10
% výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich
schváleným rozpočtom na rok 2012.
Starosta uviedol, že voči memorandu sa ešte pred jeho podpísaním zdvihla vlna
odporu zo strany miest a obcí a ich regionálnych združení v rámci celého Slovenska.
Zamietavý postoj ešte pre podpísaním memoranda zaujalo aj ZMO Jaslovské Bohunice,
ktorého členom je aj Obec Zeleneč.
Starosta uviedol, že príprava rozpočtu na rok 2013, bude v súvislosti so záväzkami
ZMOSu veľmi ťažká a sám si nevie predstaviť, ako splniť takýto záväzok v prípad Obce
Zeleneč. V prípade zníženia osobných výdavkov o 5 % je záväzok nesplniteľný najmä
v súvislosti s avizovaným, najmenej 5 percentným zvýšením platov učiteľov
a zamestnancov škôl. Čo sa týka zníženia výdavkov na tovaroch a službách, starosta
upozornil, že počas rokov 2011 a 2012 Obce Zeleneč urobila veľmi veľa, aby výdavky na
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tovary a služby minimalizovala, nakoľko bola k tomu prinútená v súvislosti
so spolufinancovaním projektov Rekonštrukcia základnej škola a výstavba verejného
vodovodu. Z tohto dôvodu bude veľmi ťažké a takmer nemožné hľadať priestor na zníženie
bežných výdavkov obce, ktorými sú najmä výdavky na kanalizáciu, odpady, elektrickú
energiu, plyn a pod. bez toho, aby to malo negatívny dopad na plnenie i niektorých
základných funkcií obce.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012. Starosta
otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.

6.2. Informácia starostu obce o rokovaní o možnosti osadenia dopr. značenia

obmedzujúceho prejazd nákladných vozidiel obcou
Starosta obce uviedol, že dňa 18.10.2012 sa v kancelárii starostu obce Zeleneč
uskutočnilo rokovanie vo veci doplnenia dopravného značenia na ceste III/06118. Rokovanie
zvolal starosta obce Zeleneč. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia Trnavského
samosprávneho kraja, Správy ciest TTSK, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Trnava a Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Trnava.
Predmetom rokovania, bolo riešenie požiadavky Obce Zeleneč na doplnenie
dopravného značenia na ceste III/06118 - osadenie dopravného značenia obmedzujúceho
vjazd nákladných vozidiel do obce Zeleneč.
Starosta obce prítomných na rokovaní upozornil najmä na skutočnosť, že po osadení
dopr. značenia zakazujúceho vjazd nákladným vozidlám nad 12 ton do obce Hrnčiarovce nad
Parnou a to zo smeru od Trnavy, ako aj v smere od diaľnice D1 sa rapídne zvýšila frekvencia
prejazdu ťažko-tonážnych nákladných vozidiel obcou Zeleneč. Nakoľko cesta III/06118 bola
nadmieru zaťažená dopravou i pred realizáciou uvedeného opatrenia v obci Hrnčiarovce,
starosta požiadal prítomných o hľadanie riešenia formou osadenia dopr. značiek zakazujúcich
vjazd nákladných automobilov nad 12 ton a to na ceste III/06118 v smere od Trnavy, ako aj
v smere od Majcichova.
Zástupca TTSK na rokovaní upozornil na skutočnosť, že v rámci návrhu
dokumentácie dopravného značenia v súvislosti s budúcou realizáciou Výrobno obchodno
obslužnej zóny v katastri obce Zeleneč (ďalej len „VOOZ“), investor VOOZ navrhol osadenie
dopr. značiek zakazujúci vjazd nákladných automobilov nad 12 ton, okrem dopr. obsluhy
(ďalej len „dopr. značenie) na ceste III/06118 a to konkrétne na okružnej križovatke na konci
mesta Trnava v smere do obce Zeleneč a na novovzniknutej okružnej križovatke pri diaľnici
D1 opäť smere na Zeleneč. Takýmto spôsobom má byť v budúcnosti eliminovaný prejazd
nákladných vozidiel obcou. Náklady na realizáciu, by v takomto prípade znášal investor
VOOZ.
Na rokovaní sa ďalej všetci prítomní sa zhodli, že s navrhovaným riešením ohľadne
eliminácie prejazdu nákladných vozidiel obcou Zeleneč súhlasia.
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Starosta navrhol, že osloví investora VOOZ s otázkou ohľadne možného časového
horizontu realizácie projektu VOOZ. V prípade, ak k realizácii projektu dôjde v blízkom čase
(napr. v priebehu roka 2013) a zároveň dôjde k osadeniu uvedeného dopr. značenia, bude
považovať situáciu za vyriešenú.
V prípade, ak realizácia projektu bude ďalej posúvaná do ďalšieho obdobia, Obec
Zeleneč zabezpečí dokumentáciu k osadeniu dopr. značenia ešte pred realizáciou VOOZ.
V takomto prípade obec navrhne osadenie dopr. značenia na ceste III/06118 a to na okružnej
križovatke na konci mesta Trnava v smere do obce Zeleneč (tak ako navrhuje investor
VOOZ) a na okružnej križovatke (OK 4 pri odbočení na SAMSUNG) opäť v smere na
Zeleneč.
Všetci prítomní vyjadrili súhlas s navrhovaným riešením. Zástupca TTSK upozornil
na skutočnosť, že v prípade schválenia takéhoto riešenia bude nutné viesť rokovania medzi
obcou Zeleneč a TTSK a spôsobe financovania osadenia dopr. značenia.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012. Starosta
otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa OZ Ing. Emília Kraicová, ktorá položila
starostovi otázku, či investora VOOZ už oslovil s otázkou časového horizontu realizácie
VOOZ.
Starosta uviedol, že investora oslovil telefonicky, avšak nedostal na uvedenú otázku
jednoznačnú odpoveď. Starosta ďalej navrhol, že investora osloví písomne. V prípade, ak sa
investor vyjadrí, že v rámci realizácie projektu nedôjde k osadeniu uvedeného dopr.
značenia v prvom štvrťroku 2013, obec pripraví dokumentáciu dopr. značenia a bude
rokovať s TTSK o finančnom krytí realizácie osadenia značenia.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.

6.3. Informácia starostu obce o stave projektu „Areál na dočasné uloženie

vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč“
Starosta obce v krátkosti informoval prítomných, že dňa 26.10.2012 bol do podateľne
obce doručený list z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, obsahom
ktorého je informácia, že ministerstvo opätovne neoverilo verejné obstarávanie stavebných
prác na Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Zberný
dvor). Starosta uviedol, že z dôvodmi neoverenia verejného obstarávania sa ešte nestihol
podrobne oboznámiť.
Vzhľadom k uvedenému bude nutné verejné obstarávanie zopakovať po tretíkrát.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 23.10.2012. Starosta
otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.

21

K bodu 17 programu OZ

Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný.
JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Zelenči, dňa ..................

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

V Zelenči, dňa ..................

V Zelenči, dňa ..................

p. Stanislav Bachratý
overovateľ

p. Viliam Bučány
overovateľ

V Zelenči, dňa ..................
p. Monika Vallová
zapisovateľka
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