Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
23.1.2019 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny (p.
Čavojský a Ing. Mizerová sa ospravedlnili - od 18:00 hod. sa dostavila Ing. Mizerová)
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- zástupcovia ZŠ s MŠ Zeleneč podľa prezenčnej listiny
- občania obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Informácia TTSK o budovaní cyklotrasy.
4. Informácia zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu.
5. Kontrola uznesení.
6. Ţiadosť fi ISLAND o napojenie na obecný vodovod.
7. Informácia fi MAVOS.
8. Poverenie zastupovaním starostu obce.
9. Voľba predsedov a členov komisií.
10. Delegovanie poslancov do Rady školy.
11. Voľba prísediaceho na súde.
12. Informácia k návrhu uznesenia k projektom, ktoré sa týkajú rozvoja obce, vrátane
projektu napojenia na diaľnicu.
13. Ţiadosť o odpustenie úhrad za prenájom kultúrneho domu.
14. Ţiadosť o odkúpenie pozemku.
15. Ţiadosti o príspevok na obedy.
16. Ţiadosti o dotácie z rozpočtu obce.
17. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
18. Informácie starostu.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
2. riadne zasadnutie OZ o 17:00 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička,
starosta obce.
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ (p.
Čavojský a Ing. Mizerová sa ospravedlnili) a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce poţiadal poslancov, aby sa v budúcnosti ospravedlňovali starostovi obce.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov p. Droppu a Mgr.
Kyselicu. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Ing. Uhliarovú a oznámil
prítomným, ţe zo zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 5 (p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Ing.Matis, p.Vavro)
PROTI : 0

ZDRŢALI SA: 2 (p. Droppa, Mgr. Kyselica)

Hlavný kontrolór obce navrhol doplniť program o ďalší bod – Správa HK o
výsledku kontroly v obci Zeleneč.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Informácia TTSK o budovaní cyklotrasy.
4. Informácia zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu.
5. Kontrola uznesení.
6. Ţiadosť fi ISLAND o napojenie na obecný vodovod.
7. Informácia fi MAVOS.
8. Poverenie zastupovaním starostu obce.
9. Voľba predsedov a členov komisií.
10. Delegovanie poslancov do Rady školy.
11. Voľba prísediaceho na súde.
12. Informácia k návrhu uznesenia k projektom, ktoré sa týkajú rozvoja obce, vrátane
projektu napojenia na diaľnicu.
13. Ţiadosť o odpustenie úhrad za prenájom kultúrneho domu.
14. Ţiadosť o odkúpenie pozemku.
15. Ţiadosti o príspevok na obedy.
16. Ţiadosti o dotácie z rozpočtu obce.
17. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
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18.
19.
20.
21.

Správa HK o výsledku kontroly v obci Zeleneč.
Informácie starostu.
Interpelácie poslancov.
Záver.

Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zmenený.
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

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

Voľba návrhovej komisie
-

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
predseda : p. Vavro
členovia: p. Jurčová
Mgr. Kyselica

Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce
návrhy neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
K bodu 3 programu OZ:

Informácia TTSK o budovaní cyklotrasy
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. J. Kozoň, ako zástupca
TTSK – koordinátor cyklotrás, ktorý poslancov oboznámil so zámerom vybudovať
cyklotrasu v smere Trnava – Zeleneč. Informoval prítomných, ţe tento zámer vznikol uţ
pred 12 rokmi, v súčasnosti vedenie VÚC a Mesta Trnava sú ochotní podpísať
memorandum o spolupráci a preto poţiadal poslancov aby udelili súhlas s účasťou obce
Zeleneč na budovaní cyklotrasy. Bude potrebné vypracovať geometrický plán, obec bude
vypracovávať dokumentáciu vo svojom katastri, bude potrebné vyčleniť finančné
prostriedky na túto dokumentáciu. Náklady na budovanie cyklotrasy by mali byť
preplácané z eurofondov.

3

Starosta obce prečítal prítomným návrh memoranda, ktoré sa bude prerokovávať
na VÚC dňa 30.1.2019. Toto memorandum bude ešte dopracované pracovníkmi TTSK.
P. Kozoň prisľúbil, ţe dopracované memorandum zašle poslancom OZ.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 1/2019:

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Odporúča
Starostovi obce pripraviť memorandum spolupráci s TTSK a Mestom Trnava pre
vybudovanie cyklotrasy v smere Trnava – Zeleneč- I. etapa
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0

Starosta obce skonštatoval, ţe uznesenie č. 1/2019 bolo jednohlasne prijaté.
K bodu 4 programu OZ:

Správa zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu
P. poslankyňa Jurčová, ako predseda Komisie na ochranu verejného záujmu na
volebné obdobie 2018-2022 (v zloţení – predseda: p. Jurčová, členovia – Ing. Krupa, Ing.
Koči), prečítala Správu zo zasadnutia komisie dňa 16.1.2019. Na základe čl. 7 ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je starosta obce povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal funkcie
podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov komisii
obecného zastupiteľstva. Komisia potvrdila, ţe všetky poţadované doklady zo strany
starostu obce Mgr. Ľ. Jedličku boli v zákonnej lehote predloţené a potvrdzujú, ţe starosta
obce nevykonáva ţiadne funkcie, zamestnania a činnosti nezlučiteľné s funkciou starostu
obce. Oznámenie podané starostom obce Zeleneč spĺňa všetky formálne a obsahové
náleţitosti.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 2/2019:

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 2/2019
ku Správe zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
4

Berie na vedomie
Správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného záujmu
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 2/2019 bolo prijaté.

K bodu 5 programu OZ:

Kontrola uznesení
Starosta obce informoval prítomných, ţe všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 19.12.2018 boli splnené.
O 18:00 hod. sa dostavila na zasadnutie Ing. Zuzana Mizerová.

K bodu 6 programu OZ:

Ţiadosť fi ISLAND o napojenie na obecný vodovod
Dňa 18.12.2019 bola doručená na Obecný úrad v Zelenči o ţiadosť firmy
ISLAND o vydanie súhlasu k napojeniu stavby KOMERČNO-PODNIKATEĽSKÁ
ZÓNA Trnava na obecný vodovod. Predmetná stavba je plánovaná v k.ú. Trnava pri
kruhovom objazde – medzi ulicami Mikovíniho a Zelenečskej. Starosta obce predbeţne
informoval o ţiadosti poslancov na zasadnutí OZ dňa 19.12.2018. Firma MAVOS, ktorá
je odborným garantom pre prevádzku obecného vodovodu, odporučila schváliť pripojenie
na obecný vodovod. Poslanci prerokovali ţiadosť na porade starostu dňa 16.1.2019.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 3/2019

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 3/2019
k ţiadosti o vydanie súhlasu k napojeniu stavby KOMERČNOPODNIKATEĽSKÁ ZÓNA Trnava na obecný vodovod – nepodpísané
starostom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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Nesúhlasí:
s návrhom na predbeţné vydanie súhlasu k napojeniu stavby KOMERČNOPODNIKATEĽSKÁ ZÓNA Trnava na obecný vodovod , ktorú realizuje firma ISLAND
Hlasovanie:
ZA: 5 (p. Droppa, p. Jurčová, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová)
PROTI: 3(Ing. Koči, Ing. Krupa, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0
Uznesenie č. 3/2019 bolo prijaté. Starosta obce v zákonnej lehote bude
informovať firmu ISLAND, ţe nebol daný súhlas k napojeniu stavby na obecný vodovod.
P. poslankyňa Ing. Mizerová poţiadala starostu obce o dohodnutie ešte jedného termínu
stretnutia so zástupcami firmy ISLAND, aby boli poslancom podané relevantné
informácie.

K bodu 7 programu OZ:

Informácia fi MAVOS
Starosta obce oznámil prítomným, ţe zástupca fi MAVOS p. Zrnčík sa
ospravedlnil z dôvodu choroby. Starosta obce informoval prítomných o ţiadostiach p.
Miklášovej a p. Dobišovej o prepočet nákladov na vodné a stočné z dôvodu poruchy na
prípojke vodovodu. Ing. Matis odporučil starostovi obce, aby poţiadal p. Dobišovú a p.
Miklášovú o preverenie funkčnosti vodomeru, nakoľko porucha vznikla na súkromnej
prípojke a podľa p. poslanca Vavra a Ing. Kočiho je potrebná minimálne spoluúčasť na
úhrade škody. Starosta obce informoval, ţe dal pokyn zamestnancom OcÚ na preverenie
odberov vody a napísanie upozornenia na kontrolovanie šácht a vodovodných prípojok
odberateľmi vody. Toto upozornenie bude zverejnené na web stránke, bude sa hlásiť
v obecnom rozhlase a tieţ bude distribuované všetkým odberateľom vody spolu
s faktúrou za II. polrok 2018.

K bodu 8 programu OZ:

Poverenie zastupovaním starostu obce
V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta poveruje zástupcu starostu do 60 dní od zloţenia sľubu starostu.
V zákonom určenej lehote poveril starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička na svoje
zastupovanie Ing. Petra Krupu, ktorý s týmto poverením súhlasil a poďakoval za dôveru.
Obecné zastupiteľstvo predmetnú informáciu berie na vedomie.
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K bodu 9 programu OZ:

Voľba predsedov a členov komisií
Uznesením č. 2/2018 k zriadeniu komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Zelenči vo
volebnom období 2018 – 2022 boli schválené nasledovné komisie:
 Finančná komisia
 Komisia ochrany verejného záujmu
 Stavebná komisia
 Komisia pre ţivotné prostredie
 Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport
 Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku.
Komisia ochrany verejného záujmu bola schválená dňa 19.12.2018 uznesením č.
7/2018 v nasledovnom zloţení:
- predseda :
p. Jurčová
- členovia:
Ing. Krupa
Ing. Koči
Na pracovnej porade sa poslanci dohodli na nasledovnom zloţení komisií:
Finančná komisia:
Predseda Členovia -

Ing. Zuzana Mizerová
p. Mária Jurčová
p. Dušan Droppa
p. Marek Vavro

Stavebná komisia:
Predseda Členovia -

Ing. Peter Krupa
p. Richard Čavojský
Ing. Jaromír Matis
Ing. Stanislav Koči
Ing. Dušan Orešanský
Ing. Augustín Jedlička
p. Marián Hovorka

Komisia pre ţivotné prostredie:
Predseda Členovia -

Ing. Jaromír Matis
p. Dušan Droppa
p. Filip Reipricht
Mgr. Agneša Hinčeková
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Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport:
Predseda Členovia -

Ing. Stanislav Koči
p. Dušan Droppa
Mgr. Peter Kyselica
p. Marek Vavro
Mgr. Gabriela Demovičová
p. Lívia Selecká
Mgr. art. Ľubomíra Dušaničová

Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku:
Predseda Členovia -

p. Mária Jurčová
p. Richard Čavojský
Ing. Zuzana Mizerová

P. poslanec M. Vavro odporučil doplniť komisiu o ďalšieho člena p. Jarmilu Matisovú.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 4/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 4/2019
k voľbe predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje
voľbu predsedov a členov komisií v nasledovnom zloţení:
Finančná komisia:
Predseda Ing. Zuzana Mizerová
Členovia p. Mária Jurčová
p. Dušan Droppa
p. Marek Vavro
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Stavebná komisia:
Predseda Ing. Peter Krupa
Členovia p. Richard Čavojský
Ing. Jaromír Matis
Ing. Stanislav Koči
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Ing. Dušan Orešanský
Ing. Augustín Jedlička
p. Marián Hovorka
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Komisia pre ţivotné prostredie:
Predseda Ing. Jaromír Matis
Členovia p. Dušan Droppa
p. Filip Reipricht
Mgr. Agneša Hinčeková
Hlasovanie:

ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport:
Predseda Ing. Stanislav Koči
Členovia p. Dušan Droppa
Mgr. Peter Kyselica
p. Marek Vavro
Mgr. Gabriela Demovičová
p. Lívia Selecká
Mgr. art. Ľubomíra Dušaničová
Hlasovanie:

ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku:
Predseda - p. Mária Jurčová
Členovia - p. Richard Čavojský
Ing. Zuzana Mizerová
p. Jarmila Matisová
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Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 4/2019 bolo prijaté.
K bodu 10 programu OZ:

Delegovanie poslancov do Rady školy
Starosta obce informoval prítomných o ţiadosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Zeleneč, ţe
z dôvodu konania komunálnych volieb je potrebné delegovať 2 poslancov do Rady školy.
Na pracovnej porade starostu dňa 16.1.2019 sa poslanci dohodli, ţe budú delegovať p.
Čavojského a p. Ing. Matisa.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie
návrhu uznesenia č. 5/2019.

Uznesenie č. 5/2019
k delegovaniu poslancov do Rady školy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Deleguje
v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v
znení neskorších právnych predpisov poslancov OZ p. Richarda Čavojského a Ing.
Jaromíra Matisa za členov Rady školy ZŠ s MŠ Zeleneč
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 5/2019 bolo prijaté.
K bodu 11 programu OZ:

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2019 starosta obce informoval
prítomných o novej ţiadosti Okresného súdu Trnava zo dňa 13.12.2018 na voľbu
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prísediacich. Nakoľko v súčasnosti túto funkciu vykonáva iba starosta obce, je potrebné
doplniť z radov občanov obce Zeleneč ďalších prísediacich. Obecný úrad zverejnil
ţiadosť Okresného súdu na webovej stránke obce a úradnej tabuli, avšak z občanov sa
nikto neprihlásil. Starosta obce oznámil, ţe v prípade záujmu sa tento bod programu
prejedná na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 12 programu OZ:

Informácia k návrhu uznesenia k projektom, ktoré sa týkajú rozvoja
obce, vrátane projektu napojenia na diaľnicu
Starosta obce poţiadal predkladateľa uznesenia o jeho prednesenie. Ing. Matis prečítal
návrh uznesenia a zdôvodnenie tohto uznesenia. V predchádzajúcom období sa OZ spolu so
starostkou dohodlo, ţe bez realizácie obchvatu nedá súhlasné stanovisko na výstavbu
logistického centra zóny C a priameho napojenia obce na diaľnicu D1, ktorý počíta
s prejazdom cez obec. S takýmto postupom počítajú poslanci aj pri rozhodovaní
súčasného vedenia, nakoľko sa domnievajú, ţe pri povolení týchto projektov bez
realizácie obchvatu by boli poškodené záujmy obce Zeleneč a jej občanov.
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Hlavný kontrolór informoval
poslancov, ţe všetky veci sú v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
prejednávané na zasadnutí OZ a následne sú k nim prijímané uznesenia. Uznesenia majú
niţšiu právnu úroveň ako samotný zákon č. 369/1990 Zb. P. poslanec Mgr. Kyselica sa
informoval, či spôsobí prijatie tohto uznesenia obci nejaký problém, hlavný kontrolór
oznámil ţe nie, ale podľa jeho názoru toto uznesenie je duplicitou zákona.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 6/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 6/2019 - nepodpísané starostom obce
OZ ţiada starostu, aby všetky projekty a stanoviská OÚ k projektom, ktoré sa týkajú
zmeny, alebo rozvoja obce vrátane projektu napojenia diaľnice na obec a VOOZ Trnava
– Zeleneč vţdy prejednal s OZ.
Podľa zákona 369/1990 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o
obecnom zriadení :
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach ţivota obce, najmä je mu
vyhradené
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
ţivota obce
Hlasovanie:
ZA: 5
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Mgr. Kyselica, Ing.Matis)
PROTI: 0

ZDRŢALI SA:3 (Ing. Krupa, Ing. Mizerová, p.Vavro)
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Uznesenie č. 6/2019 bolo prijaté.
Starosta obce oznámil prítomným, ţe toto uznesenie nepodpíše a dá dotaz na
Okresnú prokuratúru, či môţe byť prijaté takéto uznesenie, ktoré je nad rámec zákona.
K bodu 13 programu OZ:

Ţiadosti o odpustenie úhrad za prenájom kultúrneho domu
Dňa 28.11.2018 bola doručená do podateľne obecného úradu ţiadosť OZ ZRPŠ
Zeleneč o odpustenie poplatkov za Kultúrny dom v Zelenči za akciu Oldies ples, ktorá sa
konala dňa 10.11.2019. Poslanci ţiadosť prerokovali na porade starostu dňa 16.1.2019.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 7/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 7/2019
k ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu a prenájom riadu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu a prenájom riadu pre OZ ZRPŠ za
akciu Oldies ples konaný dňa 10.11.2018.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 7/2019 bolo prijaté.

Dňa 19.12.2018 bola doručená do podateľne obecného úradu ţiadosť ŠK Slávia
Zeleneč o odpustenie poplatkov za Kultúrny dom v Zelenči v r. 2019, a to 2x ples
športovcov a hodovú zábavu. Poslanci ţiadosť prerokovali na porade starostu dňa
16.1.2019.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 8/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 8/2019
k ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
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Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom kultúrneho domu v r. 2019 pre ŠK Slávia Zeleneč na
akcie: 2 x ples športovcov a hodovú zábavu.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 8/2019 bolo prijaté.

Starosta obce oznámil, ţe v budúcnosti bude vypracované všeobecne záväzné
nariadenie o určení výšky poplatkov za prenájom obecného majetku.
K bodu 14 programu OZ:

Ţiadosť o odkúpenie pozemku
Dňa 29.11.2018 bola doručená do podateľne obecného úradu ţiadosť Ing. Barbory
Drugdovej, PhD., rod. Síkeliovej o odkúpenie pozemku v Obci Zeleneč. Svoju ţiadosť
odôvodnila tým, ţe rodičovský dom bol predaný a nakoľko obec Zeleneč je jej rodisko,
často sem chodieva, chce si odkúpiť od obce pozemok. Poslanci ţiadosť prerokovali na
porade starostu dňa 16.1.2019 a odporučili starostovi odpísať ţiadateľke, ţe obec nemá
k dispozícii ţiadne pozemky určené na odpredaj.

K bodu 15 programu OZ:

Ţiadosti o príspevok na obedy
Do podateľne obecného úradu boli doručené ţiadosti p. Márie Zvolenskej, p.
Márie Tibenskej, p. Jozefa Královiča a MUDr. Rozálie Královičovej o príspevok vo
výške 0,50 € na 1 obed. Mgr. Kyselica navrhol vypracovať VZN, v ktorom budú
stanovené zásady, resp. kritériá na poskytovanie tohto príspevku a následne budú
prehodnotené všetky ţiadosti o poskytnutie príspevku. Ing. Krupa odporučil schváliť
pravidlá poskytovania nie formou VZN, ale prijatím nejakých „Zásad prideľovania
príspevku na obedy“. Uţ v súčasnosti majú dôchodcovia poskytovanú stravu v cene 3,- €.
P. poslankyňa Jurčová oznámila prítomným, ţe uţ má vypracovaný návrh kritérií na
poskytnutie príspevku 0,50 €. Na budúcom zasadnutí OZ poslanci budú schvaľovať tieto
pravidlá.
Poslanci ţiadosti prerokovali a odporučili schváliť príspevok všetkým ţiadateľom.
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Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
K bodu 16 programu OZ:

Ţiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
Do podateľne obecného úradu boli doručené nasledovné ţiadosti:
- ŠK Slávia Zeleneč poţiadal o pridelenie správcu budovy športového klubu.
Dôvodom je dennodenná potreba vykonávania činnosti a udrţiavanie budovy, ktorá je
v havarijnom stave. Starosta obce navrhol zamestnať na čiastočný úväzok 1
zamestnanca .
- OZ Komunita Zeleneč poţiadala o príspevok na činnosť občianskeho zdruţenia
na rok 2019 vo výške 1 500,- €. OZ Komunita vznikla v septembri 2018 s cieľom
participácie na budovaní pozitívneho vzťahu občanov k verejnému ţivotu a ţivotnému
prostrediu.
- p. František Bachratý predloţil ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo
výške 2 200,- € pre MTC – Modelársky klub Trnava. Nakoľko táto ţiadosť nespĺňa
podmienky v zmysle VZN obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Zeleneč, nie je moţné poskytnúť dotáciu. Starosta obce prisľúbil
poskytnúť finančný príspevok z reprezentačného fondu starostu obce.
- DHZ Zeleneč predloţil návrh rozpočtu na rok 2019 vo výške 14 450,- €.
Rozpočet na rok 2019 bol schválený 8.11.2018, v tomto rozpočte bol schválený
príspevok pre DHZ vo výške 7 000,- € (okrem energií – 2 000,- €). Táto ţiadosť bude
prerokovaná pri ďalšom rozpočtovom opatrení. Tieţ bude nutné urobiť kontrolu
financovania zloţiek obce členmi finančnej komisie, resp. hlavným kontrolórom obce.
Tieto poţiadavky budú zapracované do návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2019 a
schvaľované v ďalšom bode programu – aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
Starosta obce udelil slovo p. Hinčekovej, ktorá podrobne informovala o doterajšej
činnosti OZ Komunita Zeleneč.
Starosta obce informoval, ţe pri schvaľovaní rozpočtu bola schválená na rok 2019
suma 1 500,- € na nákup stromkov a sadeníc. Teraz odporučil zapracovať do návrhu
rozpočtového opatrenia ďalších 500,- € na činnosť OZ Komunita.
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Ing. Uhliarová poţiadala o dodatočné predloţenie podkladov od OZ Komunita
Zeleneč v zmysle VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Zeleneč.
K bodu 17 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú aby informovala prítomných o návrhu
rozpočtového opatrenia č. 1/2019. Poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali na porade
starostu dňa 16.01.2019.
Zvýšenie beţných príjmov:
41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

+

83 998,- €

+
+
+

16 520,- €
5 818,- €
24 710,- €

Zvýšenie beţných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 610
41 1 1 620
41 1 1 630

Mzdy, platy, sluţobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a sluţby

Program 5 Vzdelávanie:
46 5 600

Beţné výdavky

+ 20 400,- €

Program 6 Šport:
41 6 610
41 6 620

Mzdy, platy, sluţobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní

+
+

3 520,- €
1 232,- €

Program 10, podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcovi:
41 10 5 641 001transfer Občianskemu zdruţeniu Komunita Zeleneč
41 10 5 641 001 transfer neverejným poskytovateľom soc. sluţieb

+ 500,- €
+ 1 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 5 Vzdelávanie:
46 5 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

+ 16 300,- €

Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 247/2018 zo dňa 8.11.2018 bol schválený Programový
rozpočet na roky 2019-2021 s prebytkom vo výške 6 002,- €. Podľa východiskových
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štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok
2019 by sa mal výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v r. 2019
oproti minulému roku zvýšiť a preto je moţné navýšiť túto poloţku o sumu 83 998,- €.
Celkovú sumu
výdavky:

90 000,- € navrhujem rozdeliť na nasledovné beţné a kapitálové

Na programe 1, podprogram 1.1. Manaţment obce na poloţke 610 - mzdy,
platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania finančné prostriedky vo výške 16
520,- € sú potrebné na navýšenie z dôvodu novely Zákonníka práce k 1.5.2018,novely
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj z dôvodu zabezpečenia riadneho fungovania
a zefektívnenia riadenia a výkonu obecného úradu, zabezpečenie údrţby a ochrany
majetku obce a kancelárie starostu, takisto pre zlepšenie informovanosti, reprezentácie
, komunikácie a priblíţenia sa k občanom v sluţbách.
Na poloţke 630 - Tovary a sluţby sa navyšujú finančné prostriedky o 210,- € ako
príspevok do sociálneho fondu (v súvislosti s navýšením mzdových prostriedkov) a
o 1 500,- € na stravovanie zamestnancov. Na poloţke odmeny zamestnancom mimo
pracovného pomeru navrhujeme navýšenie o 1 000,- €. Finančné prostriedky vo výške
22 000,- € sú potrebné na dokončovacie práce v súvislosti s rekonštrukciou obecného
úradu, ktorá sa vykonávala v II. polroku 2018 – vymaľovanie spoločných priestorov,
vybavenie nábytkom, skartovačka, počítač a tlačiareň, avizované navýšenie cien energií
a pod.
V nadväznosti na navýšenie prostriedkov na 610 a 630 je potrebné zvýšiť aj
poloţku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 5 818,- €.
Na programe 5 - Vzdelávanie je potrebné navýšiť finančné prostriedky na beţné
výdavky vo výške 2 400,- € na dofinancovanie stravy pre ţiakov ZŠ s MŠ v súvislosti
novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.
Na vybavenie triedy ŠKD v priestoroch bývalej Obecnej kniţnice je potrebná suma
5 000,- €. Na úpravu dvora ZŠ – dlaţbu sú potrebné finančné prostriedky vo výške 5
000,- €.
Z dôvodu poškodenia tried v MŠ sú potrebné výdavky na opravu vo výške 8 000,- €.
Na kapitálové výdavky je potrebné navýšiť finančné prostriedky o 16 300,- € na
nákup prevádzkových zariadení do školskej jedálne pri ZŠ.
Na programe 6 - Šport na základe ţiadosti ŠK Slávia Zeleneč o pridelenie
správcu budovy je potrebné navýšiť fin. prostriedky na mzdy vo výške 3 520,- € a na
odvody 1 232,- €.
Na programe 10, podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a
jednotlivcovi je potrebné navýšiť finančné prostriedky vo výške 1 000,- € v dôsledku
novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách ako príspevok na prevádzku
neverejným poskytovateľom sociálnych sluţieb. Na základe ţiadosti Občianskeho
zdruţenia Komunita Zeleneč navrhujeme zaradiť do rozpočtu príspevok vo výške 500,- €.
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Predsedníčka finančnej komisie Ing. Mizerová poţiadala o podrobné informácie
k spôsobu výpočtu jednotlivých poloţiek:
Ing. Uhliarová informovala prítomných, ţe zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu
a rozpočtových opatrení ako aj hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle
schváleného rozpočtu obce, sa riadi zákonmi SR a VZN obce Zeleneč (najmä zákon NR
SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, Ústavný zákon č.
493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a audite, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z
13.decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, Metodické usmernenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003
Z.z., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
atď. .....).
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (tzv. podielové dane) sa v
zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve. Prognóza je zverejnená na web stránke
Ministerstva financií SR - Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO
pre rok 2019.
Suma 16 520,- € na mzdové prostriedky bola vyrátaná na základe
predpokladaného plnenia na rok 2019 na poloţke 610 – navýšenie miezd starostu,
hlavného kontrolóra v dôsledku zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
rok 2018 (zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest, § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), zmena
zákona č. 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, novela Zákonníka práce (príplatky za soboty, nedele a sviatky) (konkrétny výpočet nie je moţné zverejniť, nakoľko by sme porušili zákon č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, k týmto údajom má prístup iba mzdová účtovníčka
a starosta obce), príspevok do sociálneho fondu sa počíta v zmysle zákona o sociálnom
fonde a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z - 1, 05 % zo súhrnu hrubých platov všetkých
zamestnancov za kalendárny rok (16 520,- + 3 520,- = 20 040,- z toho 1.05 % = 210 €).
Stravovanie zamestnancov predpokladá vyššie poţiadavky na stravné lístky (v hodnote
4,- €), na správcu TJ a ďalších zamestnancov potrebných na zabezpečenie riadneho
fungovania a zefektívnenia riadenia a výkonu obecného úradu, zabezpečenie údrţby
a ochrany majetku obce a kancelárie starostu. Suma 1 000,- € na odmeny zamestnancov
mimo pracovného pomeru je zvýšená v dôsledku novely Zákonníka práce (príplatky za
soboty, nedele a sviatky).
Suma 22 000,- € na tovary a sluţby zahŕňa náklady na dokončovacie práce
rekonštrukcie Obecného úradu (v II. polroku 2018 sa realizovala rekonštrukcia budovy
Obecného úradu a Kultúrneho domu, ktorá v interiéroch nie je dokončená a niektoré
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opravy by bolo vhodné čím skôr dokončiť) - maliarske práce – 3 500,- €, elektrické
rozvody - 3 940,- €, ďalej je potrebné zakúpiť starostovi obce počítač s obrazovkou a
tlačiarňou – cca 1 500,- €, nábytok – 4 500,- €, (starý PC aj nábytok má min. 12 rokov),
skartovačka (skartovanie registratúrnych záznamov v zmysle pokynov Štátneho archívu)
– cca 800,- €, avizované navýšenie cien energií – 2 000,- € a pod. Na tieto tovary
a sluţby nie je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov potrebné vypracovávať cenové ponuky – jedná sa o
zákazky s nízkou hodnotou. Ďalej v zmysle Rámcovej zmluvy medzi Obcou Zeleneč
a Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany je potrebné zahrnúť do
rozpočtu sumu 5 760,- € na spracovanie ţiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo
štrukturálnych fondov spracovanie priebeţných a následných monitorovacích správ
projektov, ktoré sa realizovali v minulom období, spracovanie projektových zámerov
a pod.
Na programe 5 - Vzdelávanie je potrebné navýšiť finančné prostriedky na beţné
výdavky vo výške 2 400,- € na dofinancovanie stravy pre ţiakov ZŠ s MŠ v súvislosti
novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.
Na vybavenie triedy ŠKD v priestoroch bývalej Obecnej kniţnice je potrebná suma
5 000,- €.
Na úpravu dvora ZŠ – dlaţbu sú potrebné finančné prostriedky vo výške 5 000,- €.
Z dôvodu poškodenia tried v MŠ sú potrebné výdavky na opravu vo výške 8 000,- €.
Na kapitálové výdavky je potrebné navýšiť finančné prostriedky o 16 300,- € na
nákup prevádzkových zariadení do školskej jedálne pri ZŠ (konvektomat a sporák).
Po prerokovaní poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 9/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v nasledovnom znení:
Zvýšenie beţných príjmov:
41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

+

83 998,- €

+
+
+

16 520,- €
5 818,- €
20 210,- €

Zvýšenie beţných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 610
41 1 1 620
41 1 1 630

Mzdy, platy, sluţobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a sluţby
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Program 5 Vzdelávanie:
46 5 600

Beţné výdavky

+

9 180,- €

+
+

3 520,- €
1 232,- €

Program 6 Šport:
41 6 610
41 6 620

Mzdy, platy, sluţobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní

Program 10, podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcovi:
41 10 5 641 001transfer Občianskemu zdruţeniu Komunita Zeleneč
41 10 5 641 001 transfer neverejným poskytovateľom soc. sluţieb

+ 500,- €
+ 1 000,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 5 Vzdelávanie:
46 5 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

+ 12 800,- €

Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 247/2018 zo dňa 8.11.2018 bol schválený Programový rozpočet
na roky 2019-2021 s prebytkom vo výške 6 002,- €. Podľa východiskových štatistických
údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2019 by sa mal
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v r. 2019 oproti minulému roku
zvýšiť a preto je moţné navýšiť túto poloţku o sumu 83 998,- €.
Na programe 1, podprogram 1.1. Manažment obce na poloţke 610 - mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania finančné prostriedky vo výške 16 520,- €
sú potrebné na navýšenie miezd starostu, hlavného kontrolóra v dôsledku zvýšenia
priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 (zákon č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, § 18
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), navýšenie miezd zamestnancov v dôsledku
zmeny zákona č. 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, z dôvodu novely Zákonníka práce k 1.5.2018, ako aj z dôvodu
zabezpečenia riadneho fungovania a zefektívnenia riadenia a výkonu obecného úradu,
zabezpečenie údrţby a ochrany majetku obce a kancelárie starostu, takisto pre zlepšenie
informovanosti, reprezentácie , komunikácie a priblíţenia sa k občanom v sluţbách.
Na poloţke 630 - Tovary a sluţby sa navyšujú finančné prostriedky o 210,- € ako
príspevok do sociálneho fondu (v súvislosti s navýšením mzdových prostriedkov) a
o 1 500,- € na stravovanie zamestnancov. Na poloţke odmeny zamestnancom mimo
pracovného pomeru navrhujeme navýšenie o 1 000,- €. Finančné prostriedky vo výške
17 500,- € sú potrebné na dokončovacie práce v súvislosti s rekonštrukciou obecného
úradu, ktorá sa vykonávala v II. polroku 2018 – vymaľovanie spoločných priestorov,
elektroinštalačné práce, skartovačka, počítač a tlačiareň, avizované navýšenie cien
energií a pod.
V nadväznosti na navýšenie prostriedkov na 610 a 630 je potrebné zvýšiť aj
poloţku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 5 818,- €.
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Na programe 5 - Vzdelávanie je potrebné navýšiť finančné prostriedky na bežné
výdavky vo výške 1 180,- € na dofinancovanie stravy pre ţiakov MŠ (predškolákov)
v súvislosti novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania
dotácie na stravu. Na vybavenie triedy ŠKD v priestoroch bývalej Obecnej kniţnice je
potrebná suma
3 000,- €. Z dôvodu poškodenia tried v MŠ sú potrebné výdavky na
opravu vo výške 5 000,- €.
Na kapitálové výdavky je potrebné navýšiť finančné prostriedky o 12 800,- € na
nákup prevádzkových zariadení do školskej jedálne pri ZŠ - konvektomat.
Na programe 6 - Šport na základe ţiadosti ŠK Slávia Zeleneč o pridelenie
správcu budovy je potrebné navýšiť fin. prostriedky na mzdy vo výške 3 520,- € a na
odvody 1 232,- €.
Na programe 10, podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a
jednotlivcovi je potrebné navýšiť finančné prostriedky vo výške 1 000,- € v dôsledku
novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách ako príspevok na prevádzku
neverejným poskytovateľom sociálnych sluţieb. Na základe ţiadosti Občianskeho
zdruţenia Komunita Zeleneč navrhujeme zaradiť do rozpočtu príspevok vo výške 500,- €.
Schválením tohto rozpočtového opatrenia bude programový rozpočet Obce
Zeleneč na rok 2019 vykazovať prebytok vo výške 19 220,- €.
Hlasovanie:
ZA: 6 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 2 (Mgr. Kyselica, Ing.Matis)
Uznesenie č. 9/2019 bolo prijaté.

V súvislosti s úpravami rozpočtu navrhol starosta obce schváliť kompetenciu
starostovi obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v r. 2019 – rozpočtový
presun beţných i kapitálových výdavkov na úrovni kategórií do výšky určenej obecným
zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
starostovi obce vykonávať a schvaľovať rozpočtové opatrenia v r. 2019 – rozpočtový
presun beţných i kapitálových výdavkov na úrovni kategórií do celkovej výšky 10 000,- €
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢAL SA: 1 (Ing. Matis)

PROTI: 0
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Uznesenie č. 10/2019 bolo prijaté.
K bodu 18 programu OZ:

Správa HK o výsledku kontroly v obci Zeleneč
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan informoval prítomných, ţe vykonal kontrolu
pokladne a pokladničných dokladov za II. polrok 2018 v ZŠ s MŠ Zeleneč a kontrolu
všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou Zeleneč.
Hlavný kontrolór obce konštatoval, ţe kontrolou pokladne a pokladničných
dokladov za II. polrok 2018 v ZŠ s MŠ neboli zistené ţiadne nedostatky a vedenie
pokladne a pokladničných dokladov je v súlade s platnou legislatívou.
Pri kontrole všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou Zeleneč hlavný kontrolór
obce zistil, ţe obec eviduje VZN od r. 2005 a preto odporučil Obecnému zastupiteľstvu
v Zelenči vytvoriť komisiu, ktorá vykoná dôslednú kontrolu VZN ako aj ďalších
povinných dokumentov obce, ako sú rokovací poriadok obce, zásady odmeňovania
poslancov a iné zákonom stanovené dokumenty.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 11/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 11/2019
k informácii hlavného kontrolóra Obce Zeleneč o vykonanej kontrole
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonanej Kontrole pokladne a pokladničných
dokladov za II. polrok 2018 v ZŠ s MŠ Zeleneč a kontrole všeobecne záväzných nariadení
vydaných obcou Zeleneč.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 11/2019 bolo prijaté.
K bodu 19 programu OZ:

Informácie starostu
Starosta obce informoval prítomných o ţiadosti majiteľov pozemkov č. 418/5,
419/4, 423/2, 423/4 – v obytnej zóne Paţiť, Podolky o zmenu urbanistickej štúdie, kde
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podľa pôvodného zámeru boli uvaţované dvojdomy, s čím majitelia pozemkov
nesúhlasia.
Poslanci odporučili túto ţiadosť prerokovať na ďalšom zasadnutí OZ.
Poslanci sa so starostom obce dohodli na predpokladaných termínoch pracovných
porád starostu a zasadnutí OZ nasledovne:

Predpokladané termíny zasadnutí OZ na rok 2019
pracovná schôdza

zasadnutie OZ

16.1.2019 str

23.1.2019 str

25.2.2019 po

4.3. 2019 po

27.3.2019 str

3.4. 2019 str

6.5.2019 po

15.5. 2019 str

17.6.2019 po

24.6.2019 po

11.9.2019 str

18.9.2019 str

16.10.2019 str

23.10.2019 str

13.11.2019 str

20.11.2019 str

9.12.2019 po

16.12.2019 po

Starosta obce oznámil prítomným, ţe na základe poţiadaviek občanov plánuje
zriadiť Obecnú radu ako poradný orgán starostu.
K bodu 20 programu OZ:

Interpelácie poslancov

P. poslanec Mgr. Kyselica sa informoval, v akom stave je dopravné značenie –
bývalá starostka vystavila objednávku na vypracovanie projektu dopravného značenia
dopravným inţinierom, zatiaľ projekt nebol dodaný, p. poslanec poţiadal natrieť
reflexnou farbou spomaľovače a schody pri kostole – starosta informoval prítomných, ţe
toto bude moţné aţ pri priaznivom počasí. Pri vysádzaní stromkov je potrebné
postupovať podľa nejakého systému, je potrebné oznámiť dopredu, kde sa budú vysádzať
stromky - starosta obce oznámil ţe Komisia ţivotného prostredia vypracuje plán, ako
bude pokračovať výsadba v obci.
P. poslanec sa informoval, či existujú knihy jázd sluţobných motorových vozidiel
(napr. Fiat Ducato, autá DHZ Zeleneč a pod. ) – starosta obce oznámil, ţe bude robená
inventarizácia (HK pripomenul, ţe je potrebné vydať príkazný list na vykonanie
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inventarizácie), aj kontrola kníh jázd. Ing. Mizerová oznámila, ţe môţe poskytnúť
tlačivá aj knihu jázd v elektronickej podobe. Mgr. Kyselica poţiadal hlavného kontrolóra
o informáciu, či je moţné vykonať kontrolu všetkých zloţiek, ktorým sa poskytujú
dotácie z rozpočtu obce – HK oznámil, ţe je toto moţné a je moţné vykonať kontrolu
v súčinnosti s poslancami.

P. poslanec Ing. Matis informoval prítomných, ţe s p. Hinčekovou boli v obci
Maňa pozrieť spôsob separovania odpadov, oproti minulým rokom vykazujú úsporu na
platbách za odpady. Komisia ţivotného prostredia navrhne zmenu spôsobu zberu
odpadov na území obce Zeleneč a s tým súvisiacich platieb.
P. poslanec navrhol aby kaţdý deň na Obecnom úrade bol počas pracovnej doby
ako úradný – prístupný pre stránky – starosta obce oznámil, ţe pracuje na tom, aby táto
poţiadavka bola splnená, avšak tieţ to bude naviazané na navýšenie rozpočtu –
pravdepodobne bude nutné prijať ďalšieho zamestnanca, nakoľko pri súčasnom počte
zamestnancov a mnoţstve agendy, ktorú vykonávajú pracovníčky obecného úradu, nie je
moţné toto zrealizovať. Na všetkých úradoch sú zavedené nestránkové dni, aby
pracovníčky mohli vybavovať agendu obce.

P. poslanec Ing. Krupa predloţil nasledovné pripomienky, ktoré boli zaslané
mailom všetkým poslancom:
-

-

-

-

Zabezpečiť opatrenia na zimné obdobie – skontrolovať platnosť/aktuálnosť zmluvy na
odhŕňanie, pohotovosť a rozpis sluţieb zamestnancov OU, zabezpečiť posypový materiál,
skontrolovať radlicu, rozmetadlo,... (uţ som to v decembri p. starostovi pripomenul, no je
to dobré mať ako dlhodobú úloh s kontrolným termínom október, november)
Skontrolovať/opraviť/ doplniť osvetlenie v obci (ešte bývalá p. starostka mi prisľúbila
v októbri, ţe opravia na ulici Druţstevná a Bernolákova- treba preveriť
Ukončiť Optiku, odstrániť nedostatky, sprevádzkovať, informovať ľudí o ďalšom
postupe, zabezpečiť odstránenie/posun 4 drevených stĺpov na Paţiti
Zabezpečiť sms hlásnik- hromadné zasielanie sms informácii a aktualít záujemcom
o takéto informácie
Pruţnejšia aktualizácia web stránky obce
Modranská cesta- poţiadať fyPyronova, HAVI logistic o orezanie a údrţbu cesty(vraj je
to súkromné vlastníctvo) resp. spolu zvolať rokovanie s VUC ohľadom odovzdania cesty
a nájsť dlhodobé riešenie správy a údrţby cesty. Ak to bude neúspešné zvolať brigádu na
zber odpadkov a orez (osloviť všetky zloţky obce, hasiči, športovci,....)
Brigáda Výhon- naplánovať, osloviť aj Poľnohospodárske druţstvo
V spolupráci s VÚC zrealizovať obchvat obce- pravidelne informovať o stave prípravy
a postupe prác
Zabezpečiť presun a prevádzku obecnej kniţnice
Pošta-otváracia hodiny – prerokovať moţnosť skorších otváracích hodín-teraz je to 8,00
čo nevyhovuje ţiadnemu pracujúcemu človekovi
Vypracovať/aktualizovať program odpadového hospodárstva?- hovorilo sa o termíne
02/2019 – Dodať poslancom všetky relevantné podklady ohľadom odpadov za posledné
3-4 roky, náklady, mnoţstvá, jednotkové ceny, poplatky za odpad a drobný stavebný
odpad, skutočné náklady, predpokladaný vývoj.... (napr. podľa zákona o odpadoch č.
79/2015 Z.z. by nemala obec dotovať náklady za zber a spracovanie odpadu)
Zabezpečenie kompostérov do domácnosti, nádoby na plechovky a tetrapaky – treba to
riešiť komplexne, no vraj to môţe zníţiť okolo 25-35% objemu/nákladov
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-

Parkovisko pri ZŠ- stavebná komisia urýchlene posúdiť výškové osadenie a celkové
riešenie
Projektová dokumentácia, chodník Hlavná smer Mlynská, smer Majcichov- zabezpečiť
vypracovanie dokumentácie + stavebné povolenie, následne realizáciu (financie aj cez
11+)
Vodorovné dopravné značenie – na cestách znovu namaľovať/obnoviť značenie (čiary,
prechody pre chodcov, hranice kriţovatiek prípadne doplniť reflexnými prvkami,...)
Kriţovatka ulíc Cintorínska, Kapitulská- riešiť kritický stav -značenie, zrezanie tují,
nedovolené parkovanie
Realizácia retardérov na ul. Cintorínska


P. poslankyňa M. Jurčová predloţila nasledovné pripomienky:

- Navrhujem pozvať na budúcu pracovnú poradu, alebo na obecné zastupiteľstvo
zástupcov, /manaţérov/, miestnej akčnej skupiny 11 PLUS, ktorí sú ochotní nás po
dohodnutí termínu navštíviť a o všetkom informovať /mali by sme dostať cca
40tis.eur,ktoré by sme mohli pouţiť napr. na chodník na Hlavnej ul.,/ale je tam treba dať
urobiť projekt/ atď.
- navrhujem umiestniť na Výhone, smerom na sídlisko, niekde za vodojemom zbernú
nádobu na sklo, tam tá nádoba chýba, nakoľko sú tam uţ aj nové ulice a odpad nosia tam
ako býva p. Kosír a zároveň upozorňujem na strašný neporiadok pri týchto zberných
nádobách /mám aj foto zo 16.1./ aj pri potoku, osobne som si to prešla, je to tam strašné,
kopa skla, fliaš, pohárov, atď. mimo nádob, porozbíjané, viem, ţe sa to odváţa podľa
potreby, ale asi by sa malo častejšie.
- ako máme ošetrenú zimnú údrţbu, napadal sneh, nebolo hneď poodhŕňané a 13.1. bol
odmäk, špľuhač, neodhrnuté, ľudia sa sťaţovali, frflali, našťastie sa to roztopilo.
-lampy často nesvietia na vedľajších uliciach, nap. J.Kráľa, J. Klempu, A. Hlinku, Výhon,
Bernolákova, asi v celej obci, strašná tma, niekedy nesvietia aj tri dni, mám to
odsledované.
-občania by uvítali, keby bol zberný dvor otvorený častejšie ako je teraz, stáva sa im, ţe
im odpad ani nezoberú je to tam často plné/ v lete určite/.
-pred tou stavnicou na potoku to treba opraviť /napr. v lete/, drţia to tam dosky, ktoré su
uţ poškodené, prehnuté, vyduté, nedá sa to regulovať, môţu sa kedykoľvek
zlomiť/napr.keď bude vysoká voda, napadá sneh a roztopí sa, alebo po búrke/, robilo sa
to cca pred desiatimi rokmi, keď mám dobrú informáciu stálo to vtedy okolo
10.tis.korún, to nie je aţ tak vysoká poloţka, doporučujem, aby sa tam išla pozrieť
stavebná komisia.
- zasielať zápisnice mailom nie len overovateľom, ale aj všetkým poslancom, aby mali
moţnosť ju ešte doplniť, ak by sa na niečo zabudlo, ja v tom nevidím problém a určite to
ţiadny zákon nezakazuje, ak áno tak ktorý??
-priebeţne kontrolovať kde, čo, kedy, ako sa po obci buduje, vysádza a ešte bude a kde sa
pouţijú peniaze,ktoré sme dostali v rámci zelenej inštraštruktúry /komisia pre ţivotné
prostredie/.
-skontrolovať kto neplatí poplatky za vodu, kanalizáciu, smeti, či to majú dostatočne
vydokladované, lebo aj tam nám utejakú peniaze.
-skontrolovať na sídlisku, v bytoch a domčekoch, či nájomníci, ktorí majú uzatvorené
nájomné zmluvy s OÚ, tieto náhodou neprenajímajú druhým cudzím osobám,/napr.býva
v novopostavenom dome a byt prenajíma, mali sme také prípady/, čo je neprípustné.
-p. starosta navrhol, aby sme sa išli pozrieť na TJ-čko, do školy, do druţiny, tak
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navrhujem aj tým hasičom ako som spomínala, rady nás privítajú, podebatujú a vysvetlia
načo potrebujú viac financií, keď sa sťaţovali, ţe sme im odsúhlasili málo a potrebovali
by viac.
-od sídliska, smerom Výhon aţ po ZŠ, chodníky plné psích exkrementov, 22.1.jedna
mamička narátala 27 ks kôpok, treba s tým niečo robiť, uţ len kvôli tým deťom,ktorým sa
podarí do toho aj stupiť, tak budeme musieť chodiť po ceste, aby sme sa tomu vyhýbali?
-vyčísliť kto a koľko má neuhradených záväzkov voči obci, voda, kanal.,smeti do
dnešného dňa aj spätne xx rokov dozadu, neplatičom poslať upomienky I.II.III.,príp.to
dať na internet.
- čo s priestormi kde bol ZEROBAR? – p. starosta informoval, ţe nájomná zmluva bola
ukončená a bude to slúţiť ako šatňa pre účinkujúcich
-pošta, ľudia nadávaju a nie sú spokojní s chodom pošty, je viac zatvorená ako otvorená,
kto je kompetentný toto riešiť?

P. poslanec p. Droppa sa informoval, ţe je prístupná aplikácia Zeleneč v mobile
– prvé 3 mesiace je na otestovanie zdarma a potom sa bude platiť 10,- € mesačne.
P. poslanec upozornil, ţe je potrebné opraviť kanalizačné poklopy na ul. Hlavnej,
cesta je v správe VÚC.
Starosta obce upozornil, ţe obecný znak nie je moţné pouţívať súkromnými
osobami, resp. zdruţeniami, preto vyzval všetkých, ktorí tento znak pouţívajú, aby
pouţívali vlastné logo (napr. ako futbalisti).

P. poslankyňa Ing. Mizerová sa informovala, ako sú zabezpečené voľby
prezidenta a register ulíc – starosta obce informoval, ţe za túto agendu je zodpovedná p.
Vallová, ktorá vykonala všetky úkony, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie volieb.
P. poslankyňa navrhla, aby si poslanci prešli všetky ulice a napísali zoznam, kde
a na ktorej ulici aké práce je potrebné urobiť.

Záver:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 00:15 hod. ukončil zasadnutie.
V Zelenči, dňa 31.01.2019
Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
Mgr. Peter Kyselica
overovateľ

...................................
p. Dušan Droppa
overovateľ

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