Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

UZNESENIA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
24.06.2019 na Obecnom úrade v Zelenči
Uznesenie č. 32/2019
k cyklotrase
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Cyklotrasu Trnava - Zeleneč vedenú po ľavej strane v extraviláne obce Zeleneč
s premostením lávkou cez potok Parná, aj po ľavej strane potoka Parná parc. č. 836/1 –
vodná plocha v smere od Trnavy parc. č. 678, 677 a 675/13 ako verejnoprospešnú
stavbu a umiestnenie cyklotrasy v územnom pláne obce Zeleneč, nákres umiestnenia je
prílohou tohto uznesenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Uznesenie č. 33/2019
k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Zeleneč Ing. Stanislava Nižnana k návrhu
Záverečného účtu Obce Zeleneč za rok 2018 zo dňa 19.6.2019.
2. Schvaľuje
a)
záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2018 s tým, že súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad,
b)
prídel do rezervného fondu obce Zeleneč vo výške 101 675,53 €
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Uznesenie č. 34/2019
k Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 zo dňa 12.06.2019.

Uznesenie č. 35/2019
k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč
na II. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zeleneč na II. polrok 2019.

Uznesenie č. 36/2019
k dodatku č. 3 k VZN obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu
detí, školskej jedálne a výdajne školskej jedálne, ktoré sú súčasťou ZŠ
s MŠ, Školská 4 Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Dodatok č. 3 k VZN obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajne
školskej jedálne, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ, Školská 4, Zeleneč v zmysle predloženého
návrhu.
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Uznesenie č. 37/2019
k dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy
pre dôchodcov a schválenie žiadostí
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov a schválenie
žiadostí v nasledovnom znení:
V odseku 1 sa mení v texte suma dôchodku zo 400,- € (vrátane) na text:
„maximálne v priemernej výške starobného dôchodku k 31.1. aktuálneho roka
(vrátane)“.
V odseku 1 písm. a) sa dopĺňa text „... alebo ovdovelý“.
Zásady poskytovania príspevku na obedy sa dopĺňajú o odsek 4 v nasledovnom
znení:
„Nárok na príspevok na obedy sa prehodnocuje každoročne k 31.1. aktuálneho roka.“
Tento dodatok nadobúda platnosť dňa 01.07.2019.

Uznesenie č. 38/2019
k dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.6.2018 uzatvorenej medzi Obcou
Zeleneč a p. Gabrielou Bachratou, ktorým sa predlžuje doba nájmu do 30.6.2020 s 3mesačnou výpovednou lehotou.

Uznesenie č. 39/2019
k doplneniu územného plánu
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
prepojenie cesty firmy LIVING LIGHT, spol. s r.o. (p. Bachratý) na cestu nová
výstavba p. Blaho (výstavba schválená v septembri 2018 obecným zastupiteľstvom)
podľa návrhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia, v šírke cesty 6 m.
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Uznesenie č. 40/2019
k úprave platu starostu
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní vzhľadom na schválený rozpočet
obce Zeleneč na rok 2019 sa otázkou úpravy platu starostu obce Zeleneč bude zaoberať
pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2020.

Uznesenie č. 41/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie
č. 7/2019 a č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie starostu obce Zeleneč č. 7/2019 zo dňa 28.05.2019
2. Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 v nasledovnom znení:
Zvýšenie príjmových operácií:
46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu

+ 8 770,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.3.Propagácia a prezentácia obce:
41 1 3 630
Tovary a služby

+ 1 140,- €

Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
41 8 2 630 tovary a služby

+ 1 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 3, podprogram 3.1. Nakladanie s odpadom:
46 3 1 717 003
vybudovanie spevnenej plochy pri Zbernom dvore + 1 750,- €
Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
46 8 2 713 004
záhradný traktor
46 8 2 717 001
Schody, rampa pred MŠ v rámci projektu
„Zelená infraštruktúra“

+ 3 000,- €
+ 4 020,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmové finančné operácie a kapitálové
výdavky na vybudovanie spevnenej plochy pri Zbernom dvore, na nákup záhradného
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traktora a na schody a rampu pred MŠ, ktoré neboli súčasťou projektu „Zelená
infraštruktúra“ spolu vo výške 8 770,- €.
Z prebytku rozpočtu na rok 2019 vo výške 3 289,- € sa finančné prostriedky
rozdelia nasledovne:
Na programe 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň na položke 630 - Tovary a služby
je potrebné navýšiť finančné prostriedky vo výške 300,- € na pneumatiky na Fiat Ducato
a 700,- na opravu kosačky. Na programe 1, podprogram 1.3. Propagácia a prezentácia
obce je potrebné navýšiť rozpočet z dôvodu prepojenia úradnej tabule obce na centrálnu
úradnú elektronickú tabuľu (CUET) – jednorázový poplatok vo výške 900,- € a ročný
poplatok 240,- €.
V Zelenči, dňa 28.06.2019

Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce
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