Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
18.9.2019 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
(Ing. Zuzana Mizerová - ospravedlnená, p. Jurčová príde neskôr)
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- Ing. Miroslava Uhliarová, zamestnankyňa obecného úradu
- p. Marianna Šebelová, zapisovateľka
- ThLic. Daniela Depešová – riaditeľka ZŠ s MŠ v Zelenči
- občania obce podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontolach za I. polrok 2019.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
predškolského zariadenia za školský rok 2018/2019.
Ţiadosť o predloţenie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ,
Oznámenie o zníţenom počte ţiakov v šk. roku 2019/2020.
Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkova 782/11.
Ţiadosť o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu.
Doplnenie územného plánu – cesta Pánske zeme – prepojenie Blaho.
Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 – Rozpočtové opatrenia č. 9-11/2019.
Informácie starostu.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
7. zasadnutie OZ o 17:00 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta
obce.
Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ (p.
Jurčová a Ing. Zuzana Mizerová sa ospravedlnili) a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Zároveň privítal všetkých prítomných poslancov a občanov podľa prezenčnej listiny,
zvlášť JUDr. Ondreja Beracku, zástupcu Advokátskej kancelárie Fiľo & Partners s r.o.
Bratislava.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov p.Čavojského a Ing.
Kočiho, poslanci s týmto návrhom súhlasili. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce
určil p. Šebelovú 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, poslanec Mgr. Kyselica navrhol
presunúť bod programu č. 14 –diskusia/pripomienky občanov presunúť ako bod č. 3
z dôvodu, aby občania nemuseli čakať počas celého obecného zastupiteľstva.
Starosta obce návrh prijal a dal hlasovať o programe tak, ako bola navrhnutá zmena
programu.
Program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
Voľba návrhovej komisie.
Diskusia –pripomienky občanov
Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontolach za I. polrok 2019.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
predškolského zariadenia za školský rok 2018/2019.
Ţiadosť o predloţenie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ,
Oznámenie o zníţenom počte ţiakov v šk. roku 2019/2020.
Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkova 782/11.
Ţiadosť o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu.
Doplnenie územného plánu – cesta Pánske zeme – prepojenie Blaho.
Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 – Rozpočtové opatrenia č. 9-11/2019.
Informácie starostu.
Interpelácie poslancov.
Rôzne.
Záver.
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Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, p.Čavojský, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
Program 7. 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: Ing. Koči
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, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, p. Čavojský,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0

K bodu 3 programu OZ:

Diskusia – pripomienky občanov
Starosta obce udelil slovo občanom, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí:
p. Matisová Jarmila navrhuje pri tvorbe rozpočtu na budúci rok, zahrnúť
predĺţenie vodovodu na miestnom cintoríne na viac miest, aby polievanie nebolo tak
náročné.
Ing. Krupa sa spýtal, či sa má jednať o predĺţenie alebo skôr doplnenie vodovodných
kohútikov, pani Matisová upresnila, ţe by bolo dobre doplniť.
Starosta obce sa poďakoval za konštruktívnu pripomienku, obec bude uvaţovať o
moţnosti doplnenia vodovodu.
Mgr. Hinčeková Agneša informovala, ţe Komunita Zeleneč organizuje športové
podujatie Poď sa hýbať ! - Nordic Walking (chôdza s paličkami) a beh, ktorá sa uskutoční
28.9.2019, rada by sa informovala, či v tomto prípade treba informovať obec, príp.
potrebujú povolenie OU, nakoľko takúto akciu organizujú prvý krát.
Starosta obce informoval, ak by prišlo k obmedzeniu dopravy, treba si splniť ohlasovaciu
povinnosť a zároveň informovať Dopravnú políciu.
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Mgr. Hinčeková upresnila, ţe trasa povedie po chodníkoch smer Výhon, prechádzať
budú len jednou kriţovatkou, takţe dopravné obmedzenia nebudú nutné.
V tom prípade starosta problém nevidí, navrhol propagovať akciu v miestnom rozhlase
a na webe obce.
Ing. Krupa sa informoval, či chce Komunita robiť väčšiu osvetu akcii Mgr. Hinčeková
prisľúbila priniesť propagačné materiály.
p.Vavro mal otázku, či očakáva Komunita finančný príspevok od obce. Mgr. Hinčeková
podala vysvetlenie, ţe Komunita uţ má príspevok v hodnote 500,- Eur. p.Vavro sa ďalej
pýtal, či potrebujú do akcie zapojiť aj iné zloţky v obci. Mgr. Hinčeková aktivitu víta
a bude sa tešiť spolupráci. Ing. Koči, ako predseda kultúrnej komisie poprosil, aby
o akciách v obci bola informovaná aj kultúrna komisia, aby vedeli byť nápomocní, príp.
si dohodnúť stretnutie k danej akcii.
Mgr. Hinčeková ďalej informovala, ţe dňa 26.9.2019 organizujú brigádu na ceste
k SAMSUNGu, touto cestou ţiada obec o pomoc s odvozom nazbieraného odpadu.
Ing. Krupa mal pripomienku, či sa jedná o kataster obce Zeleneč a Mgr. Hinčeková
upresnila, ţe tento úsek spadá do katastra obce Zeleneč.
Starosta obce doplnil, ţe sa jedná o hranicu katastra, aj napriek tomu je v záujme obce,
aby sa udrţoval v čistote a poriadku, prisľúbil spoluprácu, odpad navrhol previesť na
Zberný dvor, ako komunálny odpad.
Mgr. Hinčeková navrhla, ţe odpad počas zberu budú triediť. Orezy neplánujú, bude sa
jednať len o vyzbierané odpadky popri ceste.
Ďalší nápad Komunity je plán umiestniť v obci čitateľské búdky s knihami. Jednalo by sa
o búdky, kde si občania môţu poţičať knihu a po prečítaní ju do búdky vrátiť.
Umiestenie navrhujú do parčíka pri COOP Jednota a druhá na detskom ihrisku. Mgr.
Hinčeková sa pýta, či treba povolenie obce k osadeniu búdok.
Starosta obce sa s touto myšlienkou uţ stretol na iných obciach, takúto sluţbu majú
v obci Ruţindol, povolenie k osadeniu určite bude treba. Na Obecnom úrade má v pláne
starosta obce na chodbe pri vstupe do budovy umiestniť skrinku s knihami, ktorá bude
prístupná pre verejnosť, budú si tu môcť občania, rovnako ako v prípade búdok, poţičať
knihy a po prečítaní vrátiť.
Mgr. Hinčeková ďalej pokračovala a pýtala sa, v akom stave je projekt kniţnice, lebo
podľa posledných informácií vraj mala byť prístupná v septembri.
Starosta obce podal vysvetlenie, projekt kniţnice je v stave pred podpisom zmluvy,
obec má schválenú dotáciu na rekonštrukciu, ukončenie projektu je naplánované na
koniec decembra, lebo čerpanie finančných prostriedkov, ktoré nám budú pridelené je do
15.12.2019, iba v prípade, ţe by neboli uvoľnené finančné prostriedky z Ministerstva,
mohol by sa termín posunúť, v opačnom prípade starosta obce predpokladá, ţe projekt
bude zrealizovaný do uvedeného termínu.
Mgr. Hinčeková sa ďalej zaujímala o Program odpadového hospodárstva, prečo nie je na
web-stránke obce Zeleneč. Ing. Uhliarová upozornila, ţe Program odpadového
hospodárstva sa na nachádza na web-stránke, v pravej lište stránky.
Mgr. Hinčeková tlmočila poţiadavku p. Gabriely Pánis, obyvateľky obce Zeleneč,
o verejné zhromaţdenie, kde by boli občania informovaní o pripravovanej výstavbe
obchvatu a priemyselného parku. Ľudia z Hlavnej ulice chcú informácie.
Starosta obce odpovedal stručne, obec nemá v pláne organizovať stretnutie k tejto téme,
TTSK vypracováva projekt, nakoľko bude vlastníkom tejto cesty, pravidelne sa
uskutočňujú stretnutia, starosta ako štatutár obce sa týchto stretnutí zúčastňuje, nechce
dávať čiastkové, neúplné (zavádzajúce) informácie občanom. Všetky aktuálne informácie
sú zverejnené na webe TTSK, mesta Trnava a pokiaľ majú občania záujem vedieť viac,
majú moţnosť sa prísť informovať na OU v Zelenči, kde im budú podané aktuálne
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informácie k danej veci. Vo veci sa stále rokuje, budúci týţdeň bude prebiehať stretnutie
k danej téme na TTSK.
Ing. Krupa sa pripojil s pripomienkou, ţe tieţ poţiadal pána starostu, aby pravidelne
informoval poslancov o novinkách z rokovaní vo veci obchvatu, aby v kaţdej zápisnici z
OZ bola informácia o aktualizáciách v projekte.

K bodu 4 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 pripomenul, ţe nie je systém, kde by sa evidovali všetky interpelácie
poslancov, aby sa k nim vedeli na zasadnutí OZ poslanci vrátiť a prejsť si, ako sa plnia.
Starosta obce pripomenul, ţe pani poslankyňa Ing. Zuzana Mizerová prisľúbila
vypracovanie prehľadu interpelácií spolu s plnením, doteraz však nebol doručený nikomu
z poslancov ani samotnému starostovi. Poslanci majú len vlastnú evidenciu a podľa tej
kontrolujú plnenie.

K bodu 5 programu OZ:

Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za I.polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan informoval prítomných, ţe vykonal kontrolu
plnenia prijatých uznesení v obci Zeleneč za II. polrok 2018.Pri kontrole bolo zistené, ţe
všetky prijaté uznesenia boli splnené. Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 celkom prijalo
254 uznesení a všetky boli splnené.
Hlavný kontrolór obce konštatoval, ţe vykonal kontrolu pokladne a pokladničných
dokladov za I. polrok 2019 v ZŠ s MŠ v Zelenči. Kontrolou neboli zistené ţiadne
nedostatky.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 42/2019

Uznesenie č. 42/2019
k informácii hlavného kontrolóra Obce Zeleneč o vykonaných kontrolách
za I. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za I. polrok 2019
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
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Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Vavro,
p. Čavojský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 42/2019 bolo prijaté.
K bodu 6 programu OZ:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
predškolského zariadenia za školský rok 2018/2019
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej
len „správa“) predloţila riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová. Správa bola mailom
doručená poslancom OZ, aby sa s ňou mohli oboznámiť. Vec bola predbeţne
prerokovaná na porade dňa 11.9.2019. Bliţšie informácie poskytla riaditeľka školy
ThLic. Daniela Depešová priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň
informovala prítomných, ţe správa je na web-stránke základnej školy k nahliadnutiu.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 43/2019

Uznesenie č. 43/2019
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019, predloţenú riaditeľkou školy ThLic. Danielou Depešovou.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Vavro,
p. Čavojský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 43/2019 bolo prijaté.
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K bodu 7 programu OZ:

Ţiadosť o predloţenie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ;
Oznámenie o zníţenom počte ţiakov v školskom roku 2019/2020
Riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová informovala, ţe zriaďovateľovi, t.j.
Obecnému úradu v Zelenči bola predloţená Ţiadosť o predloţenie návrhu na prijatie
vyššieho počtu detí do MŠ a tieţ Oznámenie o zníţenom počte ţiakov v školskom roku
2019/2020. Poslanci ţiadosť prerokovali na porade starostu dňa 11.9.2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 44/2019

Uznesenie č. 44/2019
k Ţiadosti o predloţenie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ.
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:

1.

Schvaľuje

Ţiadosť o predloţenie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ – trieda
predškolákov.
2.

Berie na vedomie

Oznámenie o zníţenom počte ţiakov v šk. rok 2019/2020.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Vavro,
p. Čavojský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 44/2019 bolo prijaté.
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K bodu 8 programu OZ:

Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkova 782/11
Obci Zeleneč bola doručená ţiadosť p. Jany Meszárošovej rod. Hulákovej, bytom
Nezábudkova 782/11, Zeleneč a p. Adama Rakického, trvale bytom Košolná 88 o
odstúpení od Zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 15 na druhom nadzemnom podlaţí
bytového domu č. 782 o výmere 61,71 m2 nachádzajúci sa na parcele registra „C“ parc.č.
2190/287 na ul. Nezábudková 782/11 v k.ú. Zeleneč zapísanom na liste vlastníctva č.
2247, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len „byt“). Podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je moţný priamy
prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods.9 písm.c) v prípade hodného osobitného
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Obec Zeleneč v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejnila svoj zámer
prenajať 2-izbový byt č. 15 na 2. nadzemnom podlaţí bytového domu č. 782 o výmere
61,71 m2 nachádzajúci sa na parcele registra „C“ parc.č. 2190/287 na ul. Nezábudková
782/11 v k.ú. Zeleneč zapísanom na liste vlastníctva č. 2247, vedenom Okresným úradom
Trnava, Katastrálny odbor, p. Adamovi Rakickému.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe nájomcovia, ktorí doposiaľ predmetný
byt uţívali, v zmysle nájomnej zmluvy poţiadali obec o ukončenie nájmu. Nájomcovia,
ktorí doposiaľ predmetný byt uţívali, vyuţili svoje právo a vo svojej ţiadosti o ukončenie
nájmu navrhli, aby sa novým nájomcom stala p. Adam Rakický. Ţiadosť bola
prerokovaná na pracovnej porade starostu dňa 11.9.2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 45/2019

Uznesenie č. 45/2019
k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 15 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 782/11 v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
-

-

prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z dodatku č. 3 Zmluvy o nájme
bytu zo dňa 26.10.2016, z dodatku č.2 Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti
s nájmom obecného majetku zo dňa 26.10.2016, z dodatku č. 2 Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve (na byt) zo dňa 26.10.2016 uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p.
Janou Meszárošovou, na strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa
2-izbového bytu č. 15 o výmere 61,71 m2, nachádzajúceho sa na 2 NP bytového domu
súp. č. 782, ktorý je postavený na parcele registra „C“ č. 2190/287 na Nezábudkovej
ulici, orientačné číslo 11 v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč, zapísaný na liste
vlastníctva č.2247, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len
„byt“); na nového účastníka uvedených zmluvných vzťahov p. Adama Rakického, bytom
Košolná 88, za nasledovných podmienok:
odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia,
Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi odchádzajúcim
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a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny bytu, ktoré
realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so zhodnotením bytu
odchádzajúcim nájomcom,
suma 19 390,90 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce a ktorá je
v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a ktorá je zároveň v zmysle Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve splátkou kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce Zeleneč
a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok
nájomného, a ktorá sa povaţuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového
nájomcu,
suma 444,24 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu
zábezpeky v zmysle Článku V. ods. 2. Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.9.2010, ostáva
v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na zábezpeku zloţenú novým nájomcom.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Vavro,
p. Čavojský)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 45/2019 bolo prijaté.

K poslancom obecného zastupiteľstva sa pripojila poslankyňa p. Jurčová, ktorá
bola ospravedlnená z neprítomnosti na začiatku zasadnutia.

K bodu 9 programu OZ:

Ţiadosť o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Dňa 13.9.2019 bola do podateľne obecného úradu doručená ţiadosť Spolku
vinárov a vinohradníkov v Zelenči o odpustenie poplatku za Kultúrny dom v Zelenči na
akcie v roku 2020. Poslanci ţiadosť prerokovali na porade starostu 11.9.2019.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, ţe tieto ţiadosti sa budú riešiť komplexne na konci
roka 2019.

K bodu 10 programu OZ:

Doplnenie územného plánu – cesta Pánske zeme ( Living Light spol.
s r.o.) – prepojenie Blaho
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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.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 46/2019

Uznesenie č. 46/2019
Doplnenie územného plánu – cesta Pánske zeme ( Living Light spol.
s r.o.) – prepojenie Blaho
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Neschvaľuje
Doplnenie územného plánu – cesta Pánske zeme – prepojenie Blaho a vyzýva p. Blaha
o doplnenie potrebných náleţitostí.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 7 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Vavro,
p. Jurčová)
PROTI: 1 (p.Čavojský)

ZDRŢALI SA: 0

Uznesenie č. 46/2019 bolo prijaté.
K bodu 11 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie
č. 9-11/2019
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných poslancov
o rozpočtových opatreniach č. 9-11/2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 47/2019

Uznesenie č. 47/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenia č.
9/2019 aţ č.11/2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1.

Berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia starostu obce Zeleneč č. 9/2019 zo dňa 8.8.2019 a č. 10/2019 zo
dňa 20.8.2019

2.

Schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 11/2019 v nasledovnom znení:
Zvýšenie beţných príjmov:
41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

+

15 000,- €

+
+
+
+
+
+
+

1 000,- €
1 000,- €
950,- €
300,- €
300,- €
500,- €
60,- €

Zvýšenie beţných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manaţment obce:
41 1 1 631 001 tuzemské cestovné náhrady
41 1 1 637 001 školenia, kurzy, semináre
41 1 1 633 016 reprezentačné a dary
41 1 1 635 004 servis meračov rýchlosti
41 1 1 637 015 poistenie projektu „Zelená infraštruktúra...“
41 1 1 633 004 projektor
41 1 1 635 002 licencia – Cintorín (zverejnenie)

Program 1, podprogram 1.2.Členstvo obce v samosprávnych organizáciách:
41 1 2 642 006 členské poplatky –MAS (1,- €/1 obyvateľa)

+

2 700,- €

+
+

270,- €
600,- €

+

2 160,- €

Program 2, podprogram 2.2. Cintorín a Dom smútku:
41 2 2 633 006 mapa cintorína
41 2 2 633 004 ozvučenie cintorína
Program 3, podprogram 3.1.Nakladanie s odpadom:
41 3 1 635 004 oprava drvičky
Program 4 Komunikácie:
41 4 637 005 odstránenie spomaľovača

+ 2 630,- €

Program 5 Vzdelávanie:
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41 5 600

Beţné výdavky

+ 1 927,- €

Program 10, podprogram 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi:
41 10 3 642 026 Jednorazová sociálna výpomoc

+

600,- €

Zdôvodnenie:
Podľa prognózy vývoja podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb
pre rok 2019 by sa mal výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve oproti
rozpočtu v r. 2019 zvýšiť o cca 1,9% a preto je moţné navýšiť túto poloţku o sumu 15
000,- €.
Podľa skutočného čerpania sa navyšujú beţné výdavky nasledovne:
Na programe 1, podprogram 1.1. Manaţment obce tuzemské cestovné náhrady je
potrebné zvýšiť o 1 000,- €, poloţku školenia, kurzy, semináre o 1 000,- €, reprezentačné
a dary o 950,- €, servis meračov rýchlosti 300,- €, poistenie projektu „Zelená
infraštruktúra...“ vo výške 300,- €, projektor 500,- €, licencia – Cintorín (zverejnenie)
60,- €.
Na programe 1, podprogram 1.2.Členstvo obce v samosprávnych organizáciách je
potrebné v zmysle zmluvy uhradiť členské poplatky –MAS (1,- €/1 obyvateľa) vo výške
2 700,- €.
Na programe 2, podprogram 2.2. Cintorín a Dom smútku sa navyšujú finančné
prostriedky na poloţkách - mapa cintorína o 270,- €, ozvučenie cintorína o 600,- €.
Na programe 3, podprogram 3.1.Nakladanie s odpadom je potrebné uhradiť opravu
drvičky vo výške 2 160,- €. Na programe 4 Komunikácie je potrebné navýšiť finančné
prostriedky na odstránenie spomaľovača vo výške 2 630,- €.
Na programe 5 Vzdelávanie sa navyšujú finančné prostriedky o sumu 1 927,- €
z dôvodu navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2019.
Na programe 10, podprogram 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi sa navyšuje poloţka
Jednorazová sociálna výpomoc o sumu 600,- € (platba v domovoch sociálnych sluţieb
za Jozefa Holoviča a Ľubomíra Sekeru).
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 6 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, p. Vavro, p. Jurčová, p. Čavojský)
PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 2 (Mgr. Kyselica, Ing. Matis)

Uznesenie č. 47/2019 bolo prijaté.
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K bodu 12 programu OZ:

Informácie starostu
Starosta obce informoval o rozpracovaných projektoch. 12.4.2019 obec podala
ţiadosť na Enviromentálny fond o poskytnutie dotácie na projekt „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči“. V júli 2019 v rámci hodnotiaceho procesu
Enviromentálneho fondu a po odporúčaní Rady Enviromentálneho fondu bolo obci
doručené rozhodnutie Ministerstva ţivotného prostredia SR o poskytnutí dotácie vo
výške 75 407,- Eur, spolufinancovanie obce najmenej 5% vo výške 3 968,79 Eur.
Následne v stanovenom termíne boli obcou zaslané poţadované podklady k uzatvoreniu
zmluvy. Projekt na rekonštrukciu podkrovia obecného úradu by mal byť realizovaný do
15.12.2019.
V marci 2019 obec podala na Úrad vlády SR ţiadosť o poskytnutie dotácie vo
výške 12 000,- Eur na projekt „Podpora rozvoja športu na rok 2019 – podprogram č.2“.
Cieľom tohto projektu je vytvorenie bezpečného a moderného detského ihriska
a zabezpečenie bezpečného a funkčného priestoru pre voľný čas detí. Realizáciou tohto
projektu by sa dosiahlo zlepšenie a skvalitnenie súčasného stavu v oblasti pohybu
a športu pre deti v obci. V rámci schvaľovacieho procesu boli obcou zaslané poţadované
podklady na Úrad vlády SR. Dotácia bola schválená vo výške 8 000,-Eur.
Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR obec vo februári 2019 opätovne (uţ tretí
krát) podala ţiadosť o dotáciu v rámci projektu „ Projekt v oblasti prevencie kriminality
pre rok 2019“ na digitálny kamerový systém v obci vo výške 23 454,50 Eur. Cieľom
projektu je eliminovať a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách
obce. Projekt je momentálne v schvaľovacom konaní a do dnešného dňa nemáme
oficiálne stanovisko alebo rozhodnutie o pridelení dotácie.
Cez zdruţenie ZOMOT sa obec Zeleneč zapojila do projektu „ Sieť náučných
chodníkov“. V rámci projektu by mali byť obci pridelené informačné tabule a lavičky.
Bol vypracovaný projekt „Chodník na ulici Hlavná“. V rámci tohto projektu bude
na časti ulice Hlavná v Zelenči vybudovaný nový chodník v hodnote 42 000,- Eur.
Realizácia by mala prebehnúť do konca roka 2019.
Obec nezaplatila niekoľko rokov poplatok do Krízového fondu Trnavského
samosprávneho kraja. Poloţka nebola zahrnutá do rozpočtu. Starosta obce upozornil, ţe
tento poplatok sa v budúcnosti bude musieť platiť, aby obec mala moţnosť riešiť
následky ţivelných vplyvov (búrka a pod.).
Starosta obce ďalej informoval, ţe začína pracovať na zlegalizovaní cesty na
Podolkoch, na zlegalizovaní chodníkov, aby obec mala riadne stavebné povolenia
k uvedeným stavbám. Vyţaduje to však veľa času. Je predpoklad, ţe bude obec musieť
prijať nové rozpočtové opatrenia, nakoľko cesta je síce naprojektovaná, ale bez
chodníkov.
Obec upravuje prístupovú plochu k Zbernému dvoru. Prebiehajú stavebné úpravy
– spevňovanie plochy pri Zbernom dvore, aby mali obyvatelia lepší prístup. Starosta obce
tieţ upozornil na fakt, ţe obyvatelia nedodrţujú pravidlá ukladania odpadu na Zbernom
dvore.
Starosta obce poţiadal poslancov, aby boli nápomocní a robili osvetu medzi
občanmi, upozornili ich, aby nebudovali na obecných plochách parkovacie miesta,
navrhol systém, aby si poslanci rozdelili domy v obci cca po 100 čísiel a tú „svoju“
lokalitu sledovali a v prípade, ţe budú vidieť porušenia Všeobecno-záväzných nariadení
obce príp. stavebného zákona, občanov na túto skutočnosť upozornili, príp. poučili.
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Obec tieţ robí kroky, vyzýva občanov cez rozhlas, webstránku, aby nevytvárali čierne
skládky, neparkovali na obecnej komunikácii, chodníkoch a pod.
Vzhľadom k tomu, ţe p. Štrbo ohradil svoj súkromný pozemok, starosta obce
navrhuje dobudovanie chodníka za jeho pozemkom na pozemku, ktorý je vo vlastníctve
obce.
Starosta obce zadal objednávku na zmenu územného plánu z dôvodu budovania
cyklotrasy, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom. Projekt realizuje a zastrešuje
TTSK, časť projektu a realizácie zabezpečuje spoločnosť Island. Vybudovanie cyklotrasy
je veľmi časovo náročné.
Pracujeme na sociálnom programe a na vybudovaní stacionára pre seniorov.
Starosta obce poţiadal o spoluprácu spol. COOP Jednota Slovensko a firmami
pôsobiacimi v Zelenči. Starosta obce by bol rád, ak by sa tento zámer podarilo
zrealizovať v budúcom roku.
Starosta obce poţiadal o stretnutie so spoločnosťou FCC s r.o. ohľadom
odpadového hospodárstva. Bolo uţ dva krát presunuté pre pracovnú zaneprázdnenosť zo
strany FCC, keďţe uprednostňujeme osobné stretnutie, bol dohodnutý náhradný termín.
Odpadové hospodárstvo je téma, ktorá je veľmi aktuálna, obec má stále problém
s triedením odpadu, obyvatelia majú rezervy v oblasti triedenia odpadu. Pokiaľ je odpad
v kontajneroch pomiešaný, je obci účtovaný ako komunál. Napriek tomu, ţe obecný
pracovník kontroluje triedenie odpadu do jednotlivých kontajnerov, stane sa, ţe sa tam
nachádza odpad, ktorý do danej kategórie nepatrí a problém je na svete. Preto starosta
obce apeluje na dôslednosť v triedení odpadu.
Sieť odpadovej kanalizácie je majetkom obce, sme 100% vlastník, platíme
rovnako, ako obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu v uţívaní TAVOSu, v našom prípade
vyúčtovania spracovávajú pracovníčky OÚ, naši pracovníci dávajú podklady (odpisy
meradiel), my opravujeme kanalizačné čerpadlá, investovali sme do toho uţ nemálo
financií. Momentálne máme vďaka investícii kvalitné čerpadlá. TAVOS o prevzatí
kanalizácie neuvaţuje. Napriek tomu starosta obce s firmou TAVOS jedná.
Problém nastáva pri búrkach, v obci sú porušené jarky, daţďové kanály sú zabetónované,
pri nárazových daţďoch kanalizácia nestíha brať daţďovú vodu. Potom sa stane, tak ako
pri poslednej búrke, kedy vytopilo pivnicu p. Drobnej, mala v pivničných priestoroch 2
metre vody.
Starosta obce informoval, ţe v obci pokračujú práce spol. T-COM – kladenie
optického kábla.
Obecný úrad obdrţal ţiadosť od p. Pavelekovej a p. Gergelyho, o zaradenie
parcely do územného plánu obce. Ing. Krupa poznamenal, ţe nie je vo výhľade výstavba
v danej lokalite ani zaradenie do územného plánu obce.
Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o svojej účasti na
workshope „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“ v hoteli The Grand
Vígľaš a na medzinárodnej konferencii „Municipálna V-4: SMART ako nástroj na
podporu cezhraničnej spolupráce“ v Piešťanoch (organizované ZMOS), ktorá sa konala
v dňoch 17.-18.9.2019, zameraná bola na rozvoj obcí a podávanie projektov, verejného
obstarávania. Informácií bolo veľa. Takmer 4 600 kompetencií má obec a zodpovedá za
ne. Vyzval poslancov, ak ich niečo zo spomenutých informácií zaujíma konkrétnejšie,
majú moţnosť prísť na Obecný úrad, rád si s nimi materiály prejde osobne.
Súčasťou školenia bola téma – práca s mládeţou, poskytovanie priestoru
dobrovoľníkom, nezamestnaným. Vytvoriť pre nich podmienky na prácu, aby sa mohlo
čerpať zo sociálnych fondov, vytvorenie sociálneho podniku, obecného podniku .
Starosta obce ďalej informoval, ţe 5.9.2019 prebehla kontrola k projektu Zelená
infraštruktúra, je z toho výstupová správa. Zamestnanci Ministerstva si prešli výsadbu
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z projektu, niektoré rastliny po zasadení uhynuli, preto je nutné tieto dosadiť. Na základe
tejto skutočnosti starosta obce informoval, ţe starostlivosť o rastliny si vyţaduje práce na
dennej báze, preto bola prijatá p. Malecová, ako pracovník na záhradnícke práce na 2 h./
deň a v tomto čase sa bude venovať udrţiavaniu záhonov s kvetmi a rastlinami.
Ing. Krupa doplnil, ţe si všimol, ţe niektoré rastliny boli vykopané, odcudzené.
Starosta obce sa poďakoval za pozornosť a znovu otvoril bod č. 3
Kontrola uznesení, kde poslanci predloţili nové uznesenie k príspevku na obedy pre
dôchodcov.

Uznesenie č. 48/2019
k dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy
pre dôchodcov a schválenie ţiadostí
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov a schválenie
ţiadostí v nasledovnom znení:
V odseku 1 písm. a) sa mení text: je dôchodca vo veku nad 80 rokov(vrátane)
V odseku 1 písm. b) sa dopĺňa text: je dôchodca a má ťaţké zdravotné postihnutie
(drţiteľ ZŤP, ZŤP/S) aj do veku 80 rokov.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňa 01.01.2020.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, p. Vavro, p. Jurčová, p. Čavojský, Mgr.
Kyselica, Ing. Matis)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 48/2019 bolo prijaté.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa na základe pripomienok a sťaţností
k neprehľadnosti kriţovatky na ulici Hlavnej, po dohode rozhodli
prijať uznesenie k odstráneniu reklamného pútača osadeného na
obecnom priestranstve.
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Nakoľko tento problém riešilo obecné zastupiteľstvo uţ v predchádzajúcom
volebnom období niekoľko krát, no k realizácii odstránenia neprišlo.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č. 49/2019

Uznesenie č. 49/2019
k odstráneniu reklamného pútača
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Splnomocňuje starostu obce
aby v mene obce konal na odstránení reklamného pútača Reštaurácie Ulička majiteľa Ing.
Petra Lukačoviča.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing.Krupa, p. Vavro, p. Jurčová, p. Čavojský, Mgr.
Kyselica, Ing. Matis)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 49/2019 bolo prijaté.

K bodu 13 programu OZ:

Interpelácie poslancov
⁕
p. poslankyňa Jurčová upozornila, ţe je treba prečistiť kanály v obci. Starosta
obce prisľúbil zrealizovanie čistenia. Oslovil aj Správu ciest Trnavského samosprávneho
kraja a poţiadal o prečistenie daţďovej kanalizácie na ulici Hlavná. Ďalej sa p. Jurčová
informovala na situáciu v akom stave sú práce s optickým káblom. Odpoveď dostala z
informácií starostu.
Pani poslankyňa sa ďalej informovala na základe podnetov občanov na moţnosť
umiestniť v obci bankomat. Starosta obce odpovedal, ţe túto moţnosť uţ riešil
s bankami, ţiaľ pre nich je táto moţnosť nerentabilná. Bolo oslovených niekoľko bánk
(Slovenská sporiteľňa, Prima banka, VÚB, Tatra banka), ţiadna z nich túto moţnosť
nevyuţila. Keďţe máme v obci poštu, je moţnosť výberu na pošte. Ing. Krupa
informoval, ţe tie pozná veľa ľudí, ktorí by túto moţnosť uvítali. Starosta obce
pripomenul, ţe je s tým skutočne problém, Obecný úrad uvaţoval aj o moţnosti
umiestnenia platobného terminálu k úhradám poplatkov obci, no nakoľko bola táto
moţnosť podmienená obratom, nie je to pre banku ani obec zaujímavé. Ing. Matis sa
vrátil k téme bankomatu, podľa nepodloţených informácií sa vraj bude v Hrnčiarovciach
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rušiť pobočka Slovenskej pošty a to by podľa Ing. Matisa mohla byť príleţitosť
pritiahnuť klientov k vyuţívaniu bankomatu.
Pani poslankyňa sa informovala na moţnosť pridelenia zberných nádob.
Nemenovaný občan z Agátovej ul. sa na ňu obrátil s informáciou, ţe na Obecnom úrade
nádoby nie sú a on by si rád vymenil nádobu, nakoľko sa im v rodine narodilo dieťa,
Ing. Matis upozornil, ţe nárok na väčšiu zbernú nádobu nemá, pre trojčlennú rodinu
pripadá 120 l nádoba.
Ing. Uhliarová doplnila, ţe nádoby na OÚ sú, ale ţiaden občan sa na výmenu informovať
nebol. Starosta obce upozornil na skutočnosť, ţe ak je občan ochotný si zbernú nádobu
zaplatiť, malo by mu to byť umoţnené.
⁕
P. poslanec Ing.Krupa by uvítal, aby materiály na pracovnú poradu dostávali
poslanci v dostatočnom časovom predstihu. Ďalej vyjadril pochvalu pre zamestnancov
obce za propagáciu ohľadom triedenia odpadu.
Starosta obce zasa pochválil občanov, ţe nastala náprava vďaka propagácii a tým pádom
sa obmedzila poruchovosť čerpadiel.
P. poslanec navrhol umiestniť farebné nádoby na triedený odpad min. pred Základnú
školu, Materskú školu, Obecným úradom a budovou TJ v Zelenči.
Ďalej sa pán poslanec zaujímal, či bude k úprave VZN o odpadovom hospodárstve
v obci v najbliţšej dobe stretnutie, aby si vedeli poslanci pripraviť materiály.
Informoval sa aj na stav potoka, kedy je plánovaná brigáda k úprave koryta
potoka. Starosta obce odpovedal, ţe brigáda je naplánovaná na koniec októbra – začiatok
novembra, kedy občania prestanú zavlaţovať. Nakoľko obec nie je jediným vlastníkom
toku, bude potreba osloviť ostatných vlastníkov. Tieţ bude potreba získať do vlastníctva
obce odvodňovací kanál za domom p. Kolaroviča, na konci obce – smer Majcichov, aby
sme vedeli a mohli realizovať úpravy.
P. poslanec si vyţiadal zoznam neplatičov Obce Zeleneč, starosta obce odpovedal, ţe na
budúcej pracovnej porade bude tento zoznam k dispozícii k nahliadnutiu podľa moţností
a evidencie, ktorú majú pracovníci OÚ.
Ing. Krupa by uvítal informácie o pokročení prác pri ukladaní optického kábla.
Ďalej sa zaujímal o moţnosti odstránenia starých drevených stĺpov a káblov po pevnej
linke, aby sa občania nahlásili, kde sú stĺpy nevyuţívané a mohli by sa odstrániť. Taktieţ
telefónne stĺpy na ulici Paţiť.
Starosta obce odpovedal, ţe poţiadavka na odstránenie stĺpov na ulici Paţiť je zadaná.
Tieţ pán poslanec navrhol odstrániť elektrický stĺp pri dome p. Tibenského (ul. Hlavná
č.2), starosta obce poţiadal spoločnosť, ktorá pretláčala optiku pod potokom, ţiaľ
organizačne nevykonali, preto starosta obce navrhol moţnosť úpravu stĺpa.
Tieţ vyzval Ing. Krupu, ako predsedu stavebnej komisie, aby oslovil p. Tibenského, či je
v jeho záujme odstránenie stĺpa. Kaţdopádne budeme konať v súlade zo zákonom.
P. poslanec pripomenul, aby sa nezabudlo na odstránenie lastovičích hniezd na budove
Obecného úradu, nakoľko špinia fasádu.
Starosta obce odmieta odstrániť hniezda vzhľadom na skutočnosť, ţe situácia
s lastovičkami je kritická, je ich málo.
Mgr. Kyselica upozornil na skutočnosť, ţe odstraňovanie hniezd chránených ţivočíchov
je nezákonné a trestné.
Ďalšou interpeláciou p. poslanca bola informácia, ţe ako predseda stavebnej komisie bol
osobne skontrolovať elektrický stĺp na kriţovatke ulíc Nová a Cintorínska ( pri zastávke
autobusu) a dáva návrh, aby sa do rozpočtu na rok 2020 vyčlenili prostriedky na jeho
presun z kriţovatky bliţšie k Domu smútku.

17

Starosta obce odpovedal, ţe vo vypracovanom návrhu na úpravu ulice Cintorínska je stĺp
osadený v ostrovčeku, kedy by nemal brániť vo výhľade.
P. poslanec predniesol poţiadavku na úpravu lavičiek na cintoríne a v stave.
⁕
P. poslanec Čavojský sa informoval na osadenie chýbajúcich a poškodených
dopravných zrkadiel.
Starosta obce informoval, ţe výmena a doplnenie bolo uţ zrealizované. Starosta obce
upozornil, ţe úpravy zo štúdie nemôţu byť zrealizované, keďţe sa jedná len o štúdiu. Ak
bude vypracovaný projekt na ulicu Cintorínska, aţ vtedy príde k úpravám podľa projektu.
Navrhol tieţ ostrihať tuje, ktoré rastú na obecnom priestranstve pred domom p. Juráka na
ulici Kapitulská, kde je osadená značka „daj prednosť v jazde“ , ktorá pre vysoký porast
nie je viditeľná.
Starosta obce prisľúbil osobnú realizácia orezu.
P. poslanec ďalej navrhol odstránenie reklamného pútača, ktorú má osadenú reštaurácia
Ulička na ulici Hlavná a bráni v rozhľade v kriţovatke. P. Vavro navrhol prijať uznesenie
na odstránenie reklamy na náklady majiteľa reštaurácie.
Starosta obce navrhol prijať uznesenie, aby mohol konať.
⁕
P. poslanec Ing. Koči sa informoval, či plánuje Obec obnovu časti plota v areáli
Základnej školy, kde sa buduje v rámci projektu „Cestička bylinkovou záhradou“.
Starosta obce podal vysvetlenie, ţe momentálne sa tam nachádza starý plot, ktorý by mal
byť menený za nový, riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová spolu s Ing. Matúšovou
predsedníčkou ZRPŠ upozornili na skutočnosť, ţe skôr ako sa pustia do výsadby rastlín,
mal by byť plot vymenený, nakoľko projekt musí byť do polovice decembra zrealizovaný
a odovzdaný, zúčtovaný. Starosta obce verí, ţe sa nájde firma, ktorá bude nápomocná pri
výmene plota. Poslanci sa dohodli, ţe zoţenú cenové ponuky a bude sa situácia riešiť
urýchlene. Ing. Krupa ako predseda stavebnej komisie navrhol vyţiadať ponuky
a stretnúť sa k tejto veci s komisiou.
⁕
P. poslanec Vavro informoval prítomných, ţe ŠK Slávia Zeleneč podala projekt,
k čomu potrebujú od Obce Zeleneč potvrdenie, ţe nájomná zmluva bude pokračovať po
dobu 3 roky od momentu, kedy sa bude ukončovať projekt.
Starosta obce podal informáciu, ţe potvrdenie bolo vydané v zmysle zámeru, ţe ŠK
Slávia Zeleneč bude uţívať majetok obce.
P. poslanec navrhol vypracovať VZN – poplatok za administratívne úkony pri prevode
nájmu na obecných nájomných bytoch vo výške 1 000,- Eur za prevod.
⁕
P. poslanec Mgr. Kyselica dostal podnet od občana, ţe na parkovisku pri
cintoríne je dlhodobo odparkované vozidlo. Starosta obce odpovedal, ţe Obecný úrad
eviduje tieţ podnety od občanov ţijúcich v okolí, informácia bola posunutá na Obvodné
oddelenie PZ Cífer.
P. poslanec sa ďalej informoval. kedy sa predpokladá s osadením spomaľovačov na ulici
Cintorínska. Starosta pripomenul, ţe bola vypracovaná štúdia na riešenie dopravnej
situácie na tejto ulici, poslanci mali výhrady k niektorým riešeniam , preto starosta obce
navrhol dohodnúť stretnutie s Ing. Hábom ( projektant dopravných stavieb ), pripomenul
však, ţe na realizáciu obec nemá financie.
P. poslanec upozornil, ţe v prechodovej uličke medzi ulicami Podolky a Paţiť je
nepokosený priestor.
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Ing. Matis vysvetlil, ţe v uvedenej lokalite bola vysádzaná lúčna zmes kvetov a keďţe
nebol dodrţaný systém pri kosení, kedy rastliny boli pokosené pred kvetom, teraz to
môţe pôsobiť, ţe je to neudrţiavané.
⁕
P. poslanec Ing. Matis upozornil na rozpadnutý odvodový ţľab povrchovej vody
na ulici Podolky. Uţ bol opravovaný v minulosti. Navrhuje to predloţiť ako reklamáciu.
Starosta obce poţiadal p. poslanca, aby situáciu konzultoval s p. Halmom ( CS s .r.o.
Trnava), ktorý býva v uvedenej lokalite. Pán poslanec to nevidí ako správne riešenie,
radšej by to riešil oficiálne cez reklamáciu.
Zrkadlo na ulici Hlavná ( na potoku) je podľa informácie p. poslanca Ing. Matisa zle
natočené. Ţiada o oslovenie kompetentných k náprave.
Ing. Matis sa na pracovnej porade informoval na úroveň separácie obce Zeleneč, p.
Šebelová informáciu preverovala u p. Bachratej Michaely, úroveň separácie v obci
Zeleneč bola spoločnosťou FCC vyhodnotená % 27,87 .
Ing.Matis sa ďalej zaujímal, akým ďalším krokom po vyhlasovaní upozornení
o parkovaní v obci Zeleneč v miestnom rozhlase sa bude táto situácia riešiť. Starosta
vyzval poslancov, ţe v prípade ţe uvidia nesprávne zaparkované vozidlá, aby sami
informovali Dopravnú políciu a konali v danej veci. P. poslanec Čavojský navrhol
apelovať na občanov, aby dodrţiavali pravidlá cestnej premávky a parkovali na miestach
na to vyhradených a nie na obecných komunikáciách. P. Vavro pripomenul, ţe veľa
občanov nevie, ako parkovať, aký priestor musí byť vyhradený na prechod okolo
zaparkovaného auta a pod. preto by bolo dobre, aby sa aj takéto informácie občan
dozvedel, príp. aká pokuta mu hrozí.
P. poslanec Ing. Matis navrhol, aby na stretnutí s firmou FCC boli dohodnuté a vyjednané
detaily ohľadom zberu odpadu, skenovanie a pod.
Starosta obce reagoval, ţe pracuje na tom ,aby dostal oficiálne stanovisko firmy FCC
k danej téme.
P.poslanec Ing. Matis navrhuje pozvať firmu ELWIS , aby predstavila projekt
separovaného zberu.
Starosta obce nevidí problém v zrealizovaní stretnutia.
Ing. Krupa sa spýtal starostu obce, aké sú ohlasy medzi ostatnými starostami, či je medzi
nimi niekto ako svetlý príklad, aké majú skúsenosti s triedením odpadu.
Starosta obce uviedol, ţe starostovia majú rôzne skúsenosti.
Ing. Matis sa vo svojej poslednej interpelácii informoval na stav výstavby chodníka na
ulici Hlavná. Ako pôjde trasa chodníka.
Starosta obce odpovedal, ţe projekt je podaný ( bol podaný v predchádzajúcom volebnom
období), meniť sa nebude nič.
Starosta obce zároveň vyzval poslancov, aby zváţili investíciu do projektu aj z
rozpočtu obce, aby sa zároveň vybudovalo aj osvetlenie v tejto časti ulice Hlavná.
Podobne by sa mala riešiť ulica Cintorínska, Nová, Hlavná a Paţiť v rámci úveru, vďaka
čomu by sa urýchlili práce.
⁕
P. poslanec Droppa poţiadal starostu obce, aby sa informoval u ostatných
starostov na poplatok za rozvoj obce, aby do budúcej porady boli k dispozícii podklady.
Starosta obce prisľúbil prípravu podkladov v spolupráci s Advokátskou kanceláriou Fiľo.
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K bodu 14 programu OZ:

Rôzne
V tomto bode sa nikto z poslancov ani občanov neprihlásil, napriek tomu ţe boli prítomní
na rokovaní.
K bodu 15 programu OZ:

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 21:30 hod. ukončil zasadnutie.
V Zelenči, dňa 23.9.2019

Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
Ing. Stanislav Koči
overovateľ

...................................
Richard Čavojský
overovateľ

..........................................
Marianna Šebelová
zapisovateľka
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