Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
24.06.2019 na Obecnom úrade v Zelenči
Prítomní:
- 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
Jurčová, p. Čavojský - ospravedlnení)
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- p. Marianna Šebelová, zamestnankyňa obecného úradu
- p. Jana Boorová – ekonómka obce
- občania obce podľa prezenčnej listiny

(p.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
4. Správa starostu obce o stave a činnosti obecného úradu.
5. Cyklotrasa Trnava-Zeleneč.
6. Záverečný účet za rok 2018.
7. Správa nezávislého auditora o overení účtovnej závierky za rok 2018.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra do 31.12.2019.
9. 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 Základnej školy s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč
10. Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov.
11. Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy na obecný byt - Nezábudkova 782/10
12. Odstránenie spomaľovača na ul. Paţiť, informácia o petícii.
13. Doplnenie Územného plánu obce Zeleneč podľa návrhu p. Blaha.
14. Návrh úprav dopravného značenia a organizácie dopravy – ul. Cintorínska, ul. Nová
15. Úprava platu starostu obce.
16. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 a č. 8/2019.
17. Informácie starostu – legalizácia cesty na Podolkoch, uloţenie optického kábla
a zapájanie.
18. Interpelácie poslancov.
19. Rôzne.
20. Diskusia.
21. Záver.
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
6. zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta
obce.
Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ (p.
Jurčová a p. Čavojský sa ospravedlnili) a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov Ing. Mizerovú a Ing.
Matisa, poslanci s týmto návrhom súhlasili. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce
určil Ing. Uhliarovú 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 navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený.
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
Program 6. zasadnutia OZ bol schválený.
K bodu 2 programu OZ:

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
- predseda : Mgr. Kyselica
- členovia: p. Droppa
p. Vavro
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce
návrhy neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
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Starosta obce udelil slovo občanom, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí:
P. Plecháčová sa vyjadrila k regulácii vody v potoku, voda je regulovaná zo
Suchej nad Parnou a z rybníkov Kamenného mlyna a prítok vody je podmienený tým,
ako vypustia vodu z priehrady. Pri vypustení priehrady im vyplavilo pivnice, p. Čaplovej
zalialo záhradu a je potrebné toto regulovať. Starosta obce vymenoval správcov
jednotlivých úsekov (p. Plecháč, p. Lukačovič, p. Procházka), ktorí budú ako
dobrovoľníci zodpovední za reguláciu jednotlivých úsekov, obec tieţ vyzýva občanov,
ktorým cez záhradu vedie potok, aby si koryto potoka na svojom pozemku prečistili.
P. poslanec Mgr. Kyselica sa pýtal, či je stavnica vyššia ako v minulosti, starosta
obce oznámil, ţe pred 8 rokmi sa stavnica zníţila, nakoľko sa v minulosti zavlaţovali
polia, p. poslanec Ing. Krupa poţiadal, aby informácia o správcoch potoka bola
zverejnená aj na webovej stránke obce. P. poslanec Vavro informoval, ţe v potoku
v dolnej časti nie je voda, iba bahno, kde sa mnoţia komáre.
P. Matisová informovala, ţe bol u nich p. Procházka a poţiadal ju aby v jeho
mene poţiadala poslancov, aby riešili nedostatok vody v potoku, starosta obce oznámil,
ţe v piatok riešili s p. Procházkom tento problém a oboznámil ho so situáciou ohľadom
potoka. Starosta obce informoval, ţe obec pošle prípis všetkým majiteľom pozemkov pri
potoku, aby odstránili stavnice na toku a v ½ augusta sa potok vypustí a koryto potoka sa
vyčistí.
K bodu 3 programu OZ:

Kontrola uznesení a interpelácií poslancov
Starosta obce informoval prítomných, ţe všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva sa plnia, resp. boli splnené. Ing. Krupa sa informoval v akom
štádiu sa nachádza príprava výstavby obchvatu Zelenča – starosta obce informoval, ţe sa
realizujú stretnutia so ţupanom, posledné stretnutie bolo v utorok, bolo zadané
vypracovanie územného rozhodnutia, zosúlaďuje sa to s NDS a mestom Trnava, je
potrebné stretnúť sa aj s primátorom mesta Trnava – po 8.7.2019 sa môţe realizovať
stretnutie poslancov s odborníkmi na obecnom úrade Zeleneč aj za účasti zástupcov
TTSK a mesta Trnava.
Starosta obce poţiadal o krátke prerušenie a ospravedlnil svoju účasť zo
zasadnutia, aby mohol privítať delegáciu starostov z Moravského mikroregiónu Buchlov
a MAS 11+, ktorí boli na návšteve našej obce a práve v tomto čase navštívili Kostol
narodenia Panny Márie v Zelenči. Počas tejto doby ekonómka obce oboznámila
prítomných so Záverečným účtom za rok 2018. Po krátkom prerušení pokračoval starosta
obce v programe zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 4 programu OZ:

Správa starostu obce o stave a činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných, ţe obec Zeleneč je v dobrej ekonomickej
a riadiacej kondícii, vytvárame podmienky na fungovanie komunikácie obecného úradu
3

s občanmi a zlepšovanie informovanosti občanov. Po nástupe do funkcie bolo nutné riešiť
niektoré rozostavané stavby, projekt „Zelená infraštruktúra“ bol 31.5.2019 dokončený a
bola dobudovaná aj nájazdová plošina pred MŠ. Stále nie je dokončený projekt
„Zateplenie obecného úradu“, súčasťou projektu bolo aj dokončenie priečelia OcÚ,
schodov a pod. Podali sme projekt na dokončenie Energetickej účinnosti tejto budovy –
poschodie, nakoľko je tam potrebné dokončiť elektrické rozvody, toalety, dokončiť
zateplenie 2. poschodia, predbeţne môţeme skonštatovať, ţe tento projekt je na 90%
pripravený na schválenie a realizáciu. Riešili sme potok Parná a náhon na potoku, je to v
štádiu riešenia, pracujeme na tom, je na toto pripravený projekt. V minulom období sa
začali prípravy na dobudovanie detských ihrísk v MŠ, ZŠ aj v obci, ţiadali sme financie
na vybavenie ihrísk a aj tento projekt je na 90% pripravený na realizáciu, je v štádiu
schvaľovania, dostali sme informáciu, ţe bude schválený, doplnili sme všetky údaje,
ktoré boli potrebné k tomuto projektu. V rámci ZOMOT-u máme podaný spoločný
projekt „Sieť náučných chodníkov“, pracuje sa na jeho realizácii. Ďalší projekt „Wifi na
verejných priestranstvách“ je v procese prípravy a schvaľovania. Pre našu obec je
dôleţitý kamerový systém, v súčasnosti funguje iba 1 kamera pred obecným úradom
a preto sme podali projekt na kamerový systém, ktorý je na 95 % schválený. Sledujeme
výzvy aj na zberné dvory, na dobudovanie kanalizácie a vodovodu. Sme vo veľmi dobrej
kondícii a máme moţnosť v II. polroku 2019 získať finančné prostriedky na tieto projekty
v celkovej hodnote 250 tis. EUR. Obecný úrad funguje, zatiaľ sa nepodarilo upraviť
prevádzkovú dobu, ale v budúcnosti rozšírime otváracie hodiny, v čase keď bude mať
kancelária a pokladňa nestránkový deň, bude fungovať kancelária starostu ako
informačná kancelária. Obecný úrad je uţ aj v súčasnosti k dispozícii občanom kaţdý deň
v plnom rozsahu od 8:00 hod. do 16:00 hod. Od nástupu do funkcie sa komunikácia
s občanmi vylepšila, starosta obce vykonáva funkciu aj mimo pracovnej doby. Starosta
obce v spolupráci s poslancami musia zabezpečiť na ul. Cintorínskej odstránenie
vrakov, stojace autá na verejných komunikáciách , chodníkoch, na ul. Hlavnej uţ sa
podarilo zabezpečiť, aby autá nestáli na chodníkoch, musí to platiť pre všetkých
občanov. Občania si svojvoľne privlastňujú verejné priestranstvá, je potrebné cez osvetu
poţiadať občanov, aby parkovali na svojich pozemkoch, aby nebudovali parkovacie
miesta na obecných pozemkoch tak, aby znemoţňovali uţívanie verejných priestranstiev
(chodníkov) iným občanom. Obec uţíva aj súkromné pozemky a v budúcoročnom
rozpočte bude treba počítať s tým, ţe bude treba usporiadať tieto vzťahy. Podarilo sa
zabezpečiť, ţe 5 stĺpov na ul. Paţiť bude preloţených tak, aby bol umoţnený bezpečný
prechod občanov ul. Paţiť a Podolky. Je potrebné osvetou zabezpečiť triedenie odpadov,
občania vyuţívajú Zberný dvor. Komunita Zelenča dostala ocenenie TTSK najmä
zásluhou Filipa Reiprichta, ktorý sa uţ v minulosti výrazne pričinil o ţivotné prostredie.
Kanalizácia bude fungovať lepšie a bude efektívnejšia, obec investovala a odvádzanie
odpadových vôd zo sídliska je potrebné presmerovať. Ohľadom vodovodu starosta obce
informoval, ţe prebieha výmena vodomerov, je potrebné osvetou a komunikáciou vyzvať
občanov, aby nevytvárali nedoplatky, je potrebné zefektívniť výber daní a poplatkov,
pracovníci obecného úradu sú vyťaţení a systematicky pracujú. Starosta obce
poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a občanom
za spoluprácu za uplynulý polrok, za podporu a podnety.
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K bodu 5 programu OZ:

Cyklotrasa Trnava-Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných o poţiadavke TTSK prijať uznesenie k
cyklotrase v smere Trnava – Zeleneč.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.

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.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 32/2019 bolo prijaté.
K bodu 6 programu OZ:

Záverečný účet za rok 2018
Starosta obce poţiadal ekonómku obce p. J. Boorovú, aby oboznámila prítomných
so Záverečným účtom obce Zeleneč za rok 2018, ktorý bol v zmysle zákona zverejnený
15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce. Záverečný účet
bol elektronickou poštou zaslaný všetkým poslancom obce a prerokovaný na pracovnej
porade starostu dňa 17.6.2019.
K záverečnému účtu sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyjadril hlavný
kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan a odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet s tým, ţe prebytok hospodárenia bude pouţitý na tvorbu rezervného fondu
obce Zeleneč.
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Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.

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 Niţnana 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, ţe súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad,
b)
prídel do rezervného fondu obce Zeleneč vo výške 101 675,53 €
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 33/2019 bolo prijaté.

K bodu 7 programu OZ:

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12. 2018
Ekonómka obce p. J. Boorová oboznámila poslancov so Správou audítorky Ing.
Veroniky Tibenskej z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018. Audítorka v správe
konštatuje, ţe: - „...účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Obce Zeleneč k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.
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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.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 34/2019 bolo prijaté.
K bodu 8 programu OZ:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra do 31.12.2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan oboznámil prítomných s Plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zeleneč na II. polrok 2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.

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.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
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Uznesenie č. 35/2019 bolo prijaté.

K bodu 9 programu OZ:

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
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných poslancov o návrhu dodatku č. 3 k VZN
obce Zeleneč č. 5/2013, ktorý bol vypracovaný na základe ţiadosti ZŠ s MŠ Zeleneč.
Návrh tohto dodatku bol prerokovaný na pracovnej porade starostu dňa 17.6.2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.

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 predloţeného
návrhu.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 36/2019 bolo prijaté.
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K bodu 10 programu OZ:

Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre
dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí dňa 04.03.2019 prijalo uznesenie č.
13/2019 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov, ktorým uloţilo
Komisii pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku prehodnotiť všetky doterajšie
ţiadosti o poskytnutie príspevku na obedy s účinnosťou od 1.7.2019. Na základe
predloţených podkladov od poberateľov príspevku na obedy, starosta obce navrhol
zvýšiť hranicu výšky dôchodku. Návrh dodatku bol prerokovaný na porade starostu dňa
17.6.2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.

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
ţiadostí 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 kaţdoročne k 31.1. aktuálneho roka.“
Tento dodatok nadobúda platnosť dňa 01.07.2019.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 37/2019 bolo prijaté.
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K bodu 11 programu OZ:

Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy na obecný byt - Nezábudkova
782/10
Starosta obce informoval, ţe na obecný úrad bola doručená ţiadosť p. Gabriely
Bachratej, ktorá má uzatvorenú nájomnú zmluvu na obecný byt do 30.6.2019. P. Bachratá
poţiadala o predĺţenie doby nájmu, nakoľko sa jej zatiaľ nepodarilo vyriešiť svoju
bytovú situáciu. Ţiadosť bola prerokovaná na porade starostu dňa 17.6.2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.

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 predlţuje doba nájmu do 30.6.2020 s 3mesačnou výpovednou lehotou.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 38/2019 bolo prijaté.
K bodu 12 programu OZ:

Odstránenie spomaľovača na ul. Paţiť, informácia o petícii
Obyvateľ ul. Paţiť p. Čeppan predloţil na zasadnutí OZ dňa 15.5.2019 sťaţnosť
a petíciu obyvateľov ul. Paţiť, ohľadom riešenia hluku a hustoty dopravy na ulici Paţiť.
Spomaľovač, ktorý spôsobuje hluk, je umiestnený v blízkosti plynovej prípojky a v tesnej
blízkosti rodinných domov. Petíciou občania ul. Paţiť poţadujú prešetriť mieru hladiny
hluku, infrazvuku a vibrácií cestnej komunikácie.
Starosta obce informoval, ţe táto petícia nespĺňa podmienky skutočnej petície, nie
sú na kaţdej strane pri podpisoch napísané podmienky, podnet je oprávnený, starosta
obce odpovie sťaţovateľovi na iniciátorom petície v tom zmysle, ţe budeme ţiadať
vyjadrenie odborníkov a budeme ţiadať legalizovať spomaľovač. P.poslanec Ing. Krupa
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odporučil informovať sťaţovateľa, ţe celá ul. Paţiť sa bude komplexne riešiť, v súvislosti
s tým bude riešený aj spomaľovač, aj preklad stĺpov. P.poslanec Vavro upozornil, ţe boli
podané 2 podnety – 1 podnet sa týka poţiadavky na riešenie dopravnej situácie a 2.
podnet sa týka odstránenia spomaľovača. Navrhuje odpovedať dvomi spôsobmi – na 1.
podnet odpovedať, ţe sa bude riešiť komplexne a na 2. podnet odpovedať p. Čeppanovi,
ţe odstránenie spomaľovača sa bude riešiť v spolupráci s odborníkmi.
K bodu 13 programu OZ:

Doplnenie Územného plánu obce Zeleneč podľa návrhu p. Blaha
Starosta obce informoval, ţe je potrebné upraviť územný plán tak, aby bol
v súlade s napojeniami a budúcou výstavbou, ktorá je tam plánovaná a schválená vo
výhľade. Starosta obce oboznámil prítomných s nákresom, ktorý bude súčasťou
uznesenia.
Starosta obce poţiadal Ing. Mizerovú o predloţenie návrhu uznesenia.

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.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 5 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 1(Mgr. Kyselica)

PROTI: 1(Ing.Matis)
Uznesenie č. 39/2019 bolo prijaté.
K bodu 14 programu OZ:

Návrh úprav dopravného značenia a organizácie dopravy – ul.
Cintorínska, ul. Nová
Starosta obce informoval prítomných, ţe k tomu aby sa mohol zmeniť návrh
dopravného značenia bolo potrebné stretnúť sa s projektantom Ing. Hábom, čo sa
nepodarilo, poslanci navrhujú vypustiť v návrhu dopravného značenia ostrovček,
nahradiť spomaľovačom, doplniť zrkadlo pri Kosírovi, aj oproti ul. Kapitulskej.
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K bodu 15 programu OZ:

Úprava platu starostu obce
Starosta obce informoval prítomných, ţe minimálny plat starostu je určený,
v zmysle zákona môţu poslanci upraviť plat starostu obce o 1 - 60%. Odporučil
prítomným aby formou tajného hlasovania napísali na lístok výšku % a následne
z vyrátaného priemeru návrhová komisia určí plat starostu od 1.7.2019. Tento návrh
poslanci neprijali. Poslanci poţiadali o moţnosť poradiť sa, p. poslanec Ing. Koči sa
informoval, či je zvýšenie platu zohľadnené v rozpočte, starosta obce oznámil, ţe zatiaľ
máme pokryté mzdy v rozpočte. Starosta na základe ţiadosti poslancov vyhlásil
prestávku, aby sa poslanci mohli poradiť.
Po prestávke a porade poslancov, starosta obce poţiadal
komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie návrhu uznesenia.

predsedu návrhovej

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.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 40/2019 bolo prijaté.

K bodu 16 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenia č. 7 a
8/2019
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných poslancov
o rozpočtovom opatrení č. 7/2019 a o návrhu rozpočtového opatrenia č. 8/2019, ktoré
bolo prejednané na porade starostu dňa 17.6.2019.
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Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
V súlade s ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 247/2018 zo dňa 08.11.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č.
7/2019:
Zníţenie beţných príjmov:
111 312 001

Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

-

450,- €

Zníţenie beţných výdavkov:
Program 5. Vzdelávanie:
111 5 600

Beţné výdavky

- 450,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa znižujú nenormatívne finančné prostriedky na rok
2019 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
školstva do rozpočtu obce v sume 450,- € - vyúčtovanie príspevku na lyţiarske
výcvikové kurzy v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS22019/004161/LVK zo dňa 21.5.2019.
V Zelenči, 28.05.2019
Na pracovnej porade dňa 17.6.2019 starosta obce predloţil poslancom nasledovný
návrh na zmenu rozpočtu:
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2019
rozpočtovým opatrením č. 8/2019
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 na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 8/2019:
Zvýšenie príjmových operácií:
46 454 001 prevod prostriedkov z rezervného fondu

+ 10 000,- €

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

+ 2 124,- €

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

+ 1 000,- €
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Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 2, podprogram 2.3. Miestny rozhlas:
46 8 1 717 002
rekonštrukcia a modernizácia MR

+ 6 000,- €

Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
46 8 1 713 004
záhradný traktor

+ 4 000,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa navyšujú príjmové finančné operácie a kapitálové
výdavky na rekonštrukciu obecného rozhlasu a na nákup záhradného traktora spolu vo
výške 10 000,- €.
Z prebytku rozpočtu na rok 2019 vo výške 3 289,- € sa finančné prostriedky
rozdelia nasledovne:
Na programe 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň na poloţke 630 - Tovary a sluţby
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 redizajnu webovej stránky o sumu 984,- €
a prepojenia úradnej tabule obce na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (CUET) –
jednorázový poplatok vo výške 900,- € a ročný poplatok 240,- €.
Starosta obce informoval poslancov o ţiadostiach ZŠ s MŠ Zeleneč o navýšenie
rozpočtu na mzdu asistenta učiteľa v MŠ o 2 018,- € a na odchodné a odstupné pre 1
zamestnankyňu vo výške 5 053,- €. Taktieţ poţiadal starosta obce o navýšenie rozpočtu
na vybudovanie rampy pred MŠ, ktorá nebola súčasťou projektu „Zelená
infraštruktúra...“ o sumu 4 020,- € a o navýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie
komunikácie pri zbernom dvore o sumu 1 750,- €. Poslanci prerokovali predloţený
návrh, a navrhli hlasovať o jednotlivých poloţkách, ktoré je potrebné zahrnúť do
rozpočtového opatrenia č. 8/2019:
Prerozdelenie prebytku rozpočtu na bežné výdavky:
Program 1, podprogram 1.3.Propagácia a prezentácia obce:
Redizajn web stránky - 984,- €
Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 0
(neschválené)

ZDRŢALI SA: 4

Prepojenie úradnej tabule obce na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (CUET)
– jednorázový poplatok vo výške 900,- € a ročný poplatok 240,- €.
Hlasovanie:
ZA: 4
(schválené)

PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 3
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Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
Pneumatiky na Fiat Ducato -300,- €
Hlasovanie:
ZA: 7
-

PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 0

na opravu kosačky – 700,- €

ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 0

Kapitálové výdavky – použitie rezervného fondu:
Program 2, podprogram 2.3. Miestny rozhlas:
rekonštrukcia a modernizácia MR - 6 000,- €
Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 0
(neschválené)

ZDRŢALI SA: 5

Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
záhradný traktor - 3 000,- €
Hlasovanie:
ZA:7
-

PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 0

vybudovanie rampy pred MŠ v rámci projektu „Zelená infraštruktúra“ – 4 020,- €

Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 0

Program 3, podprogram 3.1. Nakladanie s odpadom:
-

vybudovanie spevnenej plochy pri Zbernom dvore – 1 750,- €

Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 0

Ţiadosti ZŠ s MŠ Zeleneč o navýšenie rozpočtu na mzdu asistenta učiteľa v MŠ
zamietli a ţiadosť na odchodné a odstupné pre 1 zamestnankyňu odloţili poslanci na
nasledovné zasadnutie OZ.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Mgr. Kyselicu o predloţenie
návrhu uznesenia.
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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 sluţby

+ 1 140,- €

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

+ 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
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:
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Na programe 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň na poloţke 630 - Tovary a sluţby
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,- €.
Hlasovanie:
ZA: 6 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 1 (Ing.Matis)

PROTI: 0
Uznesenie č. 41/2019 bolo prijaté.
K bodu 17 programu OZ:

Informácie starostu

Starosta obce informoval o legalizácii cesty na Podolkoch tom, ţe pracuje na tom,
aby sme získali dodatočné stavebné povolenie na cestu Podolkoch, bude sa musieť dať
vypracovať nový projekt, nakoľko podľa pôvodného projektu je tam navrhnutý aj
chodník a zároveň je potrebné zlegalizovať aj spomaľovač na ul. Paţiť, nakoľko projekty
nie sú v súlade s realitou.

Informácia o uloţení optického kábla – v tomto týţdni sa budú robiť pretlaky,
v súvislosti s uloţením optického kábla by bolo vhodné uloţiť elektrický kábel pri potoku
do zeme, je potrebné vypracovať však nový projekt. P.poslanec Ing. Krupa poţiadal, aby
obec dala na ZSE poţiadavku dávať nové káble do zeme.
K bodu 18 programu OZ:

Interpelácie poslancov

P. poslanec Ing. Krupa poţiadal, aby sa vyhodnocovali aj interpelácie
poslancov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. P. poslankyňa Ing. Mizerová prisľúbila
vypracovať prehľad úloh vyplývajúcich z interpelácií – tento prehľad bude predloţený na
nasledujúcom zasadnutí OZ. Ing. Krupa upozornil, ţe na novej fasáde obecného úradu si
robia lastovičky hniezda - v budúcom období je potrebné tomu zabrániť. P. poslanec sa
informoval, kedy bude stretnutie s majiteľmi pozemkov na ul. Astrovej – starosta obce
prisľúbil čo najskôr zvolať jednanie.

P. poslankyňa Ing. Mizerová sa informovala, či je rátané v rozpočte s navýšením
stravných lístkov od 1.7.2019 – hodnotu stravných lístkov (4,- €) pre zamestnancov od
1.7.2019 nie je potrebné navyšovať. Informovala sa, v akom štádiu spracovania, resp.
schvaľovania je Plán odpadového hospodárstva obce Zeleneč – starosta obce informoval,
ţe 19.6.2019 sme obdrţali rozhodnutie Okresného úradu, ktorým bol POH schválený.
Poslanci môţu pracovať na pripomienkach k POH - do budúcnosti, prípadné zmeny sa
budú môcť zohľadňovať v ďalšom období. Ing. Mizerová sa informoval, či sa v obci
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plánujú nejaké pozemkové úpravy, príp. zámeny pozemkov – starosta obce oznámil, ţe
zatiaľ sa pozemkové úpravy neplánujú. P. poslankyňa navrhla zváţiť stavebnú uzáveru
v obci – starosta obce nesúhlasí so stavebnou uzáverou.

P. poslanec Ing. Koči opätovne upozornil, ţe zelená plocha pri bytovkách stále
nie je daná do pôvodného stavu, starosta obce opätovne informoval, ţe p. Bachratý sa
zaviazal, ţe dá ihrisko do pôvodného stavu po ukončení prác.

P. poslanec Ing. Matis informoval, ţe na ul. Športovej sa po búrkach prepadáva
cesta – stavebná komisia prešetrí skutočný stav cesty na ul. Športovej (starosta obce
objednal opravu). P. poslanec sa informoval v akom štádiu sa nachádza úhrada uniknutej
vody – starosta obce oznámil, ţe boli vystavené faktúry, skontrolujeme, či boli uhradené.
Ing. Matis sa informoval, kam ústí kanalizácia zo sídliska - z ul. Nezábudkovej– starosta
obce informoval, ţe je vedená dole smerom k potoku cez Výhon. Ďalej p. poslanec
poţiadal o zakúpenie nových dopravných zrkadiel, ktoré sú prasknuté, resp.
znehodnotené (napr. v Uličke, ul. Cintorínska). Ohľadom odpadov poţiadal o určenie
termínu stretnutia starostu a členov Komisie ţivotného prostredia, resp. Komunity
Zelenča – starosta prisľúbil stretnutie v júli 2019.

P. poslanec D. Droppa sa odporučil iniciovať stretnutie s TAVOS-om ohľadom
odovzdania správy vodovodu a kanalizácie do správy TAVOSu, resp. navrhuje spustiť
vlastnú studňu, je potrebné zahrnúť do rozpočtu na r. 2020 vodnú skúšku (20 tis. €). P.
poslanec D. Droppa sa ďalej informoval, ako sú vysporiadané pozemky pod TJ (aj pod
budovou), v minulom období bolo doriešené ihrisko, teraz je potrebné doriešiť vlastnícke
vzťahy pod budovou za účelom čerpania dotácií. Starosta obce skonštatoval, ţe tam je
viacero vlastníkov a nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy a preto bude potrebné dať
majetok do právneho a zákonného stavu.
K bodu 19 programu OZ:

Rôzne
P. poslanec Mgr. Kyselica informoval prítomných o Cyklomaratóne, ktorý sa
uskutoční dňa 5.7.2019, zatiaľ je prihlásených cca 30 ľudí, poprosil starostu obce, aby
zabezpečil ozvučenie pre obecným úradom, zabezpečiť občerstvovací stánok a obsluhu
(Ing. Koči prisľúbil toto zabezpečiť), registračný stánok pred obecným úradom a 2
sprievodné vozidlá – obec poskytne Fiat Ducato.
K bodu 20 programu OZ:

Diskusia
Starosta obce udelil slovo občanom obce:
P. Hinčeková poţiadala, aby na webovej stránke boli zverejnené pracovné maily
pracovníčok úradu, resp. poslancov (tieto sú zverejnené v záloţke „Kontakty“ – pozn.
OcÚ), ďalej p. Hinčeková navrhla, aby sa pozvánky na zasadnutia OZ zverejňovali vo
vývesnej skrinke (sú zverejňované v zmysle zákona o obecnom zriadení najneskôr 3 dni
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pred zasadnutím, spravidla 1 týţdeň) a aby sa vyhlasovali aj v obecnom rozhlase,
poţiadala, aby boli verejné diskusie na niektoré problémy, p. Hinčeková je ochotná
spropagovať tieto diskusie cez ich stránku a pomôcť pri organizácii, informovala sa, či
bude POH zverejnený na stránke a koľko sa platilo za vypracovanie POH (faktúra bude
zverejnená na webovej stránke – záloţka „Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr“).
Ďalej p. Hinčeková informovala o stretnutí so ţupanom – „Ekologický čin roka“,
ocenená bola najmä osveta ohľadom triedenia odpadov, zároveň vyzvala poslancov, aby
sa platilo na zbernom dvore za odpady. P. Hinčeková poţiadala o vytvorenie odkazu na
web stránke na Komunitu Zelenča – je potrebné najskôr vytvoriť web stránku Komunity
a potom sa dá link na web stránku Zelenča (tak ako má TJ). P. Hinčeková poţiadala
o dohodnutie termínu (v júli) stretnutia členov komisie ţivotného prostredia so starostom
obce – starosta obce oznámil, ţe je moţné dohodnúť termín cez asistentku starostu.
Ohľadom šetrenia kanalizácie sú členovia komunity ochotní pomôcť.
Starosta obce doplnil informáciu, ţe Cyklistická súťaţ pre dôchodcov – je
dohodnutá aj so starostom obce Sl.N.Ves – pre seniorov a pre rodiny s deťmi bude
skrátený okruh, štart bude o 10:15 hod., trasa Zeleneč – Voderady. Slovenská Nová Ves Zeleneč
K bodu 21 programu OZ:

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie a zaţelal príjemné
preţitie prázdnin a dovolenkového obdobia.
V Zelenči, dňa 08.07.2019

Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
Ing. Zuzana Mizerová
overovateľ

...................................
Ing. Jaromír Matis
overovateľ

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