Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 27.1.2020 v spoločenskej miestnosti na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
( Ing. Matis sa pripojil k zasadnutiu po bode programu č. 5 )
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- Ing. Miroslava Uhliarová, zamestnankyňa obecného úradu
- p. Marianna Šebelová, zapisovateľka
- JUDr. Miroslav Mrva
- občania obce podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
4. Informácie starostu.
5. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2019 - rozpočtové opatrenie
č. 16/2019
6. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2020 - rozpočtové opatrenie
č. 1/2020
7. Ţiadosť o zmenu územného plánu
8. Prejednanie úverových moţností a finančného riešenia rekonštrukcie
ul. Cintorínska, Paţiť, Nová a verejného osvetlenia obce.
9. Kúpa nehnuteľnosti súp. Č. 327, parc. č. 395/2 a 395/11
10. Rôzne.
11. Interpelácie poslancov.
12. Diskusia a pripomienky občanov.
13. Záver
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
10. zasadnutie OZ o 18:05 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta obce.
Oboznámil prítomných, ţe zo zasadnutia OZ sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je
zverejnený na webstránke obce Zeleneč, zápisnica obsahuje len najdôleţitejšie
informácie k bodom programu zasadnutia OZ.
Starosta obce skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 8 poslancov OZ
( Ing. Matis sa ospravedlnil, ţe bude meškať) a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Zároveň privítal všetkých prítomných poslancov, hostí a občanov podľa
prezenčnej listiny.
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Niţnan poţiadal zaradiť do programu
Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za rok 2019.
Starosta navrhol vloţiť ju pod bodom s číslom 10 a dal hlasovať o programe tak,
ako bola navrhnutá zmena:
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení a interpelácií poslancov.
4. Informácie starostu.
5. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2019 - rozpočtové opatrenie
č. 16/2019
6. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2020 - rozpočtové opatrenie
č. 1/2020
7. Ţiadosť o zmenu územného plánu
8. Prejednanie úverových moţností a finančného riešenia rekonštrukcie
ul. Cintorínska, Paţiť, Nová a verejného osvetlenia obce.
9. Kúpa nehnuteľnosti súp. Č. 327, parc. č. 395/2 a 395/11
10. Správa hlavného kontrolóra Ing. Stanislava Niţnana o kontrolnej činnosti
za rok 2019
11. Rôzne.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia a pripomienky občanov.
14. Záver
2

Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Mizerová Zuzana,
p.Čavojský, p.Vavro, p. Jurčová )
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
Program 10. zasadnutia OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov Ing. Krupu a p. Vavra,
poslanci s týmto návrhom súhlasili. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
p. Šebelovú.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na overovateľov zápisnice:

Hlasovanie :
ZA: 8 (p. Čavojský, p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, p. Vavro, Mgr. Kyselica,
p. Jurčová, Ing. Mizerová Zuzana)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

K bodu 2 programu OZ:

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
- predseda : p. Jurčová
- členovia: Mgr. Kyselica
Ing. Mizerová
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce návrhy
neboli predloţené.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na členov návrhovej komisie:
Hlasovanie:
ZA: 5 (p. Čavojský, p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Kruppa ,p. Vavro)
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PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 3 ( Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Mizerová)

K bodu 3 programu OZ:

Kontrola uznesení a interpelácií poslancov
Starosta obce skonštatoval, ţe úlohy vyplývajúce z uznesení OZ sú priebeţne plnené.
Interpelácie poslancov z 9. zasadnutia OZ – starosta obce prečítal jednotlivé
interpelácie poslancov z posledného obecného zastupiteľstva a informoval o stave ich
realizácie.
Ing. Krupa pripomenul riešenie situácie s Ing. Štrbom – oplotenie pozemku na
Podolkoch, starosta doplnil, ţe situáciu s právnikom z časových dôvodov
nekonzultoval a informáciu podá na nasledujúcom zasadaní OZ.

K bodu 4 programu OZ:

Informácie starostu
Starosta informoval, ţe na základe podnetov od občanov bolo dohodnuté verejné
stretnutie s investormi spol. IB Industry center s r.o.
a REDE-Project s r.o. k realizácii projektu „Výrobno-obsluţná zóna /
zóna A, Zeleneč“, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome dňa 29.1.2020. Ďalej starosta
predloţil pozvánku na toto stretnutie, vysvetlil, ţe tieto pozvánky do schránok v obci
neroznášali zamestnanci OÚ ani neboli OÚ vyhotovené. Je to aktivita bez súhlasu
starostu a zastupiteľstva.
Ďalej starosta informoval, ţe verejné stretnutie bude moderovanou diskusiou, bude
udeľované slovo občanom, aby nevznikla situácia, ţe by sa ľudia navzájom
prekrikovali a vznikal chaos.
Starosta ďalej informoval o moţnosti zakúpenia nehnuteľnosti v obci Zeleneč,
súp. číslo 327, je to dom nachádzajúci sa v tesnej blízkosti cintorína. Dom bol
zarezervovaný pre Obec Zeleneč, kúpou domu by obec vedela vyriešiť situáciu
s obmedzenou kapacitou terajšieho cintorína.
Tejto veci je určený bod programu č. 9.
Na mail starostu bola doručená ţiadosť o sprístupnenie informácií od
p. Kopeta ( pridelenie obecného bytu obyvateľke v núdzi) , bolo mu odpovedané, no
nakoľko jeho ţiadosť neobsahovala všetky náleţitosti, bola riešená s právnikom JUDr.
Mrvom, ktorý je našim právnym zástupcom.
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JUDr. Mrva informoval, ţe bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia
informácií, nakoľko obec sprístupní iba informácie, ktoré má k dispozícii a nepodáva
analýzy a keďţe ţiadosť p. Kopeta neobsahovala korešpondenčnú adresu, nevedeli by
sme osobu identifikovať, takţe táto vec bola z tohto dôvodu odloţená.
Poslanec Ing. Krupa pripomenul, ţe mailová komunikácia s p. Kopetom
prebehla aj medzi poslancami, Ing. Mizerová Zuzana doplnila, ţe mu bola ponúknutá
moţnosť zúčastniť sa zasadnutia obecného zastupiteľstva a vec konzultovať, túto
moţnosť p. Kopet odmietol.
JUDr. Mrva ešte doplnil, ţe obec v danej veci nemusí ţiadateľa vyrozumieť,
bude ho informovať prokurátor (keďţe danú vec p. Kopet posunul prokuratúre), ako
bude jeho ţiadosť doriešená.
Starosta ďalej informoval, ţe v obci Cífer bola potvrdená RÚVZ Trnava vtáčia
chrípka. Z toho dôvodu bola na Obecný úrad doručená výzva RÚVZ Trnava, aby
zabezpečil evidenciu vtáctva a hydiny chovanej v zajatí a zabezpečenie chovov
chovateľmi pred prístupom voľne ţijúcich vtákov ku kŕmidlám a napájadlám. Ďalej
starosta upozornil, ţe chovatelia, ktorí túto výzvu neuposlúchli ( obyvatelia boli
vyzvaní v miestnom rozhlase, na stránke obce Zeleneč a informačnej tabuli pred OÚ
v Zelenči), môţe im byť udelená pokuta. Bude vypracované všeobecno-záväzné
nariadenie, kde budú bliţšie špecifikované podmienky domáceho chovu vtáctva
a hydiny, ale aj psov.
Hromadia sa pripomienky občanov k dopravnej situácii na ulici Cintorínska, pri
pohreboch je prejazd cez uvedenú ulicu obmedzený.
Bude sa musieť doriešiť situácia, kedy pri väčších daţďoch dochádza k vytápaniu,
bude treba vybudovať daţďovú kanalizáciu a chodníky, obmedziť rýchlosť, aby bola
ulica bezpečná ako pre vodičov, tak pre chodcov. Podobná situácia je na Novej ulici.
Autobusy nemajú pre zaparkované vozidlá na ceste moţnosť prejsť.
Ďalšou z informácií bola zlá situácia s verejným osvetlením na ulici Hlavná, ktorú
bude rovnako potreba riešiť v čo najkratšom čase.
Ing. Koči poloţil otázku starostovi, v čom vidí riešenie, ako plánuje riešiť
situáciu na ulici Nová. Starosta odpovedal, ţe v prvom rade treba riešiť dopravnú
situáciu, k tomu musí osloviť projektanta, riešením by bolo vybudovať chodník
a zamedziť parkovaniu vozidiel na ceste.
Ing. Krupa doplnil, ţe takýto problém je skoro na kaţdej ulici v obci, odporúča
s poţiadavkou na vypracovanie projektovej dokumentácie počkať, nakoľko je toho
k riešeniu v obci viac, aby sa obec zmestila do rozpočtu. V prípade ulice Nová, ktorá
bola riešená ako posledná, je vybudovaný rigol ( ţľab na odvádzanie vody), ulica je po
jednej strane kompletne odvodnená. Na riešenie je dopravná situácia.
Starosta obce navrhuje dať vypracovať dopravné riešenie ulice (parkovanie vozidiel +
chodník pre chodcov).
p. Čavojský navrhol riešiť majiteľov vozidiel, ktoré v uvedenej lokalite parkujú,
aby boli upozornení, aby neparkovali na ceste a nebránili tak prejazdu.
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Starosta tieţ upozornil na rovnako kritickú situáciu na ulici Paţiť, kde po
odstránení spomaľovača vodiči nedodrţujú rýchlosť, ulica je nebezpečná pre chodcov.
Ţiadne úpravy sa nebudú vykonávať bez projektovej dokumentácie.

K bodu 5 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2019 – rozpočtové opatrenie
č. 16/2019
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných poslancov
o rozpočtovom opatrení č.16/2019.
Starosta obce poţiadal predsedníčku návrhovej komisie p. Jurčovú o predloţenie
návrhu uznesenia č.1/2020
Uznesenie č. 1/2020
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce Zeleneč č. 16/2019 zo dňa 27.12.2019

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Čavojský, p. Droppa, Ing. Koči, Ing. Krupa, p. Vavro, Mgr. Kyselica,
p. Jurčová, Ing. Mizerová)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
Uznesenie č. 1/2020 bolo prijaté.

K zasadnutiu OZ sa pripojil poslanec Ing. Matis.
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K bodu 6 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2020 – rozpočtové opatrenie
č. 1/2020
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných poslancov
o rozpočtovom opatrení č.1/2020.
Starosta obce poţiadal predsedníčku návrhovej komisie p.Jurčovú o predloţenie
návrhu uznesenia č. 2/2020.
Uznesenie č. 2/2020
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 v nasledovnom znení:
Zvýšenie bežných príjmov:
41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

+ 30 362,- €

Zvýšenie kapitálových príjmov:
111
111

Projekt „Detské ihrisko“ - ŠR
Projekt „Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč“-ŠR

+
+

8 000,- €
8 000,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 4 Komunikácie:
41 4 600 Odstránenie spomaľovača

+ 2 630,- €

Program 5 Vzdelávanie:
41 5 600

Beţné výdavky

+

2 640,- €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
111 1 1 717 001
41 1 1 717 001
111 1 1 717 001
41 1 1 717 001

Projekt „Detské ihrisko“ - ŠR
+ 8 000,- €
Projekt „Detské ihrisko“ – vlastné zdroje (min. 5%)
+
400,- €
Projekt „Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč“
- ŠR
+ 8 000,- €
Projekt „Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč“
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– vlastné zdroje (min. 20%)

+

2 000,- €

Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 59/2019 zo dňa.11.12.2019 bol schválený Programový rozpočet na roky
2020-2022 s prebytkom vo výške 14 853,- €. V rozpočte na rok 2020 boli schválené podielové dane
vo výške 930 231,- €. Podľa východiskových štatistických údajov a podielu obcí na
výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020 by mal byť výnos dane z príjmov poukázaný
územnej samospráve v r. 2020 vo výške 960 593,- €, preto je možné navýšiť túto položku o sumu
30 362,- €.
Kapitálové príjmy budú navýšené o sumu 16 000,- €, a kapitálové výdavky na programe 1,
podprogram 1.1. Manažment obce budú navýšené o sumu 18 400,- €, ktorá zahŕňa sumu 8 000,- €
ako dotácia zo štátneho rozpočtu (95 % celkových oprávnených nákladov) na projekt „Detské
ihrisko“ a sumu 400,- € ako min. 5% spoluúčasť na projekte „ Detské ihrisko“ a dofinancovanie
ostatných prác. Ďalej je tu zahrnutá suma 8 000,- € ako dotácia zo štátneho rozpočtu (80 %
celkových oprávnených nákladov) na projekt „Vybudovanie kamerového systému v obci Zeleneč“
a sumu 2 000,- € ako min. 20 % spoluúčasť na projekte „Vybudovanie kamerového systému v obci
Zeleneč“ a dofinancovanie ostatných prác.
Na programe 4 Komunikácie sa navyšujú finančné prostriedky vo výške 2 630,- € na úhradu
faktúry za odstránenie spomaľovača na ul. Pažiť.
Na programe 5 Vzdelávanie je potrebné navýšiť finančné prostriedky na bežné výdavky
v sume 2 640,- € na oplotenie školského dvora.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 6 ( p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro, Ing. Mizerová Z.)
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 3 ( Ing. Matis, Ing. Koči, Mgr. Kyselica)

Uznesenie č. 2/2020 bolo prijaté.

K bodu 7 programu OZ:

Žiadosť o zmenu ÚP
Na Obecný úrad Zeleneč bola doručená ţiadosť obyvateľky Zelenča, ktorou
ţiada o zmenu v územnom pláne.
Obec Zeleneč a obecné zastupiteľstvo momentálne nemá v poţadovanej lokalite
v pláne vykonávať zmeny v územnom pláne.
Starosta obce v tomto bode informoval zastupiteľstvo o doručenej ţiadosti.
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K bodu 8 programu OZ:

Prejednanie úverových možností a finančného riešenia
rekonštrukcie ul. Cintorínska, Pažiť, Nová a verejného osvetlenia obce.
Starosta obce informoval poslancov o zámere osloviť banky o vypracovanie
ponúk k úverovým moţnostiam na finančné riešenie rekonštrukcie ulíc Cintorínska,
Paţiť, Nová a verejného osvetlenia v obci.
Poslanci absolvovali 27.1.2020 stretnutie so zástupcom Prima banky Ing. Miroslavom
Seleckým, ktorý im prezentoval úverové moţnosti v Prima banke.
Poslanci navrhli osloviť min. 3 banky s vypracovaním ponúk a na pracovnej
porade sa k tejto téme vrátiť a prerokovať podrobnosti.

K bodu 9 programu OZ:

Kúpa nehnuteľnosti súp.číslo 327, parc.č. 395/2 a 395/11
Starosta obce informoval, ţe v ponuke realitnej kancelárie je na predaj dom,
ktorý je v bezprostrednej blízkosti súčasného cintorína, čo ponúka moţnosť vyuţiť
kritickú situáciu s počtom hrobových miest.
Kúpou uvedenej nehnuteľnosti by obec získala priestor na rozšírenie cintorína
a vytvorenie nových kapacít.
Starosta prerušil zasadnutie OZ a udelil poslancom krátku prestávku, aby
sa mohli poradiť.
Starosta a poslanci sa po krátkej prestávke dohodli, ţe budú preverené všetky
potrebné informácie k realizácii tohto zámeru a vec bude ešte prejednaná.
Starosta obce poţiadal predsedníčku návrhovej komisie p. Jurčovú o predloţenie
návrhu uznesenia č. 3/2020.
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Uznesenie č. 3/2020
ku kúpe nehnuteľnosti súp. č. 327, parc. č. 395/2 a č. 395/11
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Nesúhlasí
s pokračovaním v jednaní o kúpe nehnuteľnosti s. č. 327 a doplnení všetkých potrebných informácií
a dokladov ku kúpe nehnuteľnosti.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
ZA: 1 ( Mgr. Kyselica)
PROTI: 4 (p. Jurčová, Ing. Krupa,
p. Droppa, p. Vavro)

ZDRŽALI SA:4 ( p. Čavojský, Ing. Matis,
Ing. Mizerová Z, Ing. Koči)

Uznesenie č. 3/2020 nebolo prijaté.

K bodu 10 programu OZ:

Správa hlavného kontrolóra Ing. Nižnana o vykonanej kontrole za rok
2019 v obci Zeleneč
Hlavný kontrolór Ing. Niţnan informoval prítomných o vykonanej kontrole za
rok 2019 v obci Zeleneč .
Správa z kontroly tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia OZ a taktieţ je súčasťou
zvukového záznamu.
Starosta obce poţiadal predsedníčku návrhovej komisie p. Jurčovú o predloţenie
návrhu uznesenia č. 4/2020.
Uznesenie č. 4/2020
k Správe o kontrolnej činnosti vykonanej v r. 2019 v obci Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
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Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Zeleneč o kontrolnej činnosti vykonanej v r. 2019 v obci Zeleneč.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
ZA: 9 ( Ing. Koči, Mgr. Kyselica, p. Jurčová, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Zuzana
Mizerová, p. Čavojský, p. Droppa, p. Vavro)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 4/2020 bolo prijaté.

K bodu 11 programu OZ:

Rôzne.
Hlavný kontrolór Ing. Stanislav Niţnan podal informáciu poslancom OZ a pánu
starostovi, ţe by bolo potrebné sa viacej venovať moţnostiam získať prostriedky
z Európskych fondov príp. z príslušných ministerstiev. Treba byť pripravený, nakoľko
k ţiadosti sa prikladajú hotové projekty.
Treba tieţ uvaţovať o moţnosti úveru na realizáciu investícií. Obec Zeleneč je
veľká obec a je treba budovať nové veci a bez takýchto zdrojov sa obec nezaobíde.
Starosta obce odpovedal, ţe sledujú výzvy, ak vyjde taká, ktorá bude zaujímavá
pre našu obec, má starosta aj poslanci OZ záujem vyuţiť moţnosť a pripraviť projekty
potrebné k realizácii.
Zámerom obce je dokončiť interiér KD, budovu TJ-čka, budovu poţiarnej
zbrojnice, dokončiť cesty a budovať nové veci. Sledujeme túto situáciu a priebeţne
budú projekty predkladané poslancom OZ.
Ing. Niţnan doplnil, ţe treba mať pripravený projekt a stavebné povolenie na
konkrétnu vec, aby sa realizácia urýchlila.

K bodu 12 programu OZ:

Interpelácie poslancov.
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p. Jurčová
- ţiada doplniť verejné osvetlenie cintorína v časti pri zadnej bráne z Novej ulice, na
Bernolákovej ulici, na Výhone.
Starosta odpovedal, ţe všetky takéto výpadky príp. doplnenie verejného
osvetlenia treba nahlásiť v kancelárii OcÚ Zeleneč, odtiaľ sa potom nahlasujú firme,
ktorá robí servis a tá poţiadavky zrealizuje.
- obyvatelia sídliska ţiadajú preveriť moţnosť rozšírenia okruhu prejazdu autobusovej
linky cez ulicu Cintorínska – Bernolákova, vzhľadom na skutočnosť,
ţe zo sídliska to majú veľmi ďaleko k súčasným zastávkam MHD.
Starosta obce odpovedal, ţe túto poţiadavku momentálne nemoţno zrealizovať
z dôvodu, ţe dopravná situácia na ulici Cintorínska je kritická.
- obyvatelia sídliska by uvítali v lokalite sídliska obchod s potravinami.
Starosta obce odpovedal, ţe obec neuvaţuje o takejto moţnosti, ak by mal
záujem otvoriť obchod súkromný podnikateľ, určite by to obyvatelia uvítali.
p. Vavro
- informoval sa na situáciu s výrubom orecha v areáli ŠK Slávia
Starosta odpovedal, ţe je podaná ţiadosť na výrub, zatiaľ nemá obec
rozhodnutie. Upozornil, ţe realizácia výrubu môţe byť vykonaná aţ po doručení
povolenia, nie skôr. Aby aj občania chápali, ţe ak si podajú ţiadosť o výrub, musia
počkať na stanovisko úradu. Nesmú vykonať výrub skôr. Inak im hrozí pokuta.
Ing. Mizerová Zuzana
- informovala sa, či je obsadená pozícia správcu areálu ŠK Slávia
Starosta odpovedal, ţe pozícia existuje, ale momentálne nie je obsadená.
- znovu upozornila na kamenné dekorácie na pozemkoch, ktoré nie sú označené
reflexne a tým pádom sú pre vozidlá a cyklistov nebezpečné.
Starosta odpovedal, ţe občanom pôjde výzva k odstráneniu.
Ing. Koči
- navrhuje osloviť viac bánk na vypracovanie ponúk na čerpanie úveru, aby mali
poslanci a starosta moţnosť vybrať najvhodnejšiu
Starosta odpovedal, ţe osloví aj iné banky okrem Prima banky a
k nasledujúcemu stretnutiu budú materiály doplnené.
- informoval sa, či má obec zmapovanú situáciu na cintoríne, koľko je voľných
hrobových miest, príp. koľko sa tu nachádza tzv. „mŕtvych“ hrobov.
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Starosta odpovedal, ţe obec má zmapovanú situáciu a informácie ohľadom
cintorína sú aj na stránke obce.
p.Čavojský
- má zámer zorganizovať brigádu a vysadiť stromy popri ceste na Podolky, ţiada
preveriť situáciu a dať zamerať oblasť, aby mal istotu, ţe stromy budú vysadené v
katastri obce Zeleneč.
Starosta odpovedal, ţe dá uvedenú lokalitu zamerať geodetom. V prvom rade ale
bude musieť byť doriešený chodník za pozemkom Ing. Štrbu.
Ing. Matis
- informoval sa, ako sa vyvíja riešenie situácie s Ing. Štrbom – oplotenie pozemku.
Ing. Krupa doplnil, ţe podľa informácií od starostu do budúceho stretnutia
prejde starosta celú vec s právnikom a bude informovať poslancov o ďalšom postupe
- na základe informácie starostu o udelených pokutách by rád vedel, či uvedená
poloţka je zohľadnená v rozpočte obce
Ing. Uhliarová odpovedala, ţe pokuty sa nerozpočtujú, budú zúčtované
v záverečnom účte. Starosta doplnil, ţe sám poslanec Ing. Matis mal poţiadavku, aby
boli pokuty udeľované, zatiaľ udelil starosta pokutu len za porušenie stavebného
zákona.
- rád by vedel, či starosta pokročil v riešení cesty na Podolkoch
Starosta odpovedal, ţe stále na tom pracuje a zatiaľ to nie je dokončené.
Bude podávať ţiadosť na vypracovanie projektovej dokumentácie.

p. Droppa
- aká je situácia s neplatičmi (dane, poplatky), či odišli výzvy
Ing. Uhliarová informovala, ţe výzvy neplatičom boli odoslané, k 31.12.2019
je nedoplatok na stočnom je 19 436,- Eur, daň z nehnuteľnosti 4 588,- Eur a na
poplatku za odvoz komunálneho odpadu je suma 7 636,97 Eur. Situácia sa denne
mení, nakoľko niektorí obyvatelia platia zmeškané platby.
- rodičia sa sťaţujú, ţe vyzdvihnutie detí zo ŠKD je v polhodinových intervaloch im
nevyhovuje, nakoľko ak nestihnú prísť presne na uvedený čas, musia čakať aj 20
minút.
Mgr. Kyselica odpovedal, ţe tento systém je podľa vnútorného poriadku školy a bol
takto nastavený z dôvodu, aby vychovávateľka ŠKD nenechávala deti v triede samé,
kým by odviedla jedno dieťa do vestibulu k rodičom. Preto boli stanovené pol
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hodinové intervaly, kedy jeden z pedagógov odvedie deti z triedy do šatne a rodičia si
ich preberú.
Ing. Matis preveroval situáciu v Trnave, kde školy fungujú tak, ţe rodič si dieťa ide
pre dieťa rovno do triedy a tým pádom nemusí pedagóg z triedy odchádzať. Je
problém, ţe sa v priestoroch školy kradlo, alebo prečo musia rodičia čakať len vo
vestibule školy ? Mgr. Kyselica odpovedal, ţe kaţdá škola má svoj vnútorný poriadok.
Starosta doplnil, ţe pre bezpečnosť detí je to najlepšie vhodné riešenie.
Ing. Krupa
- občania sa pýtajú, či plechová stavba na pozemku rodiny Tibenskej, pri vjazde
do Zelenča je trvalá alebo len dočasná, či je v projekte zakreslená, nakoľko nevyzerá
veľmi esteticky a podľa informácií občanov tam je servis pre motorové vozidlá. Treba
preveriť, či stavba bola povolená v projekte.
Starosta odpovedal, ţe uvedenú vec dá preveriť.

K bodu 13 programu OZ:

Diskusia a pripomienky občanov.
Starosta zahájil diskusiu a na úvod informoval poslancov OZ, ţe na základe
skutočnosti, ţe neobdrţal niektoré informácie od zdruţení, bude vypracovaný nový
poriadok na prideľovanie finančných prostriedkov z obecného rozpočtu, organizácia
ktorá poţiada o príspevok, musí mať riadnu členskú schôdzu, mať zoznam členov,
vypracovať správu o činnosti, ta by mala byť doručená vţdy aj Obecnému úradu ,
aby bol prehľad.
Starosta ďalej informoval, ţe bude treba určiť správcu Multifunkčného ihriska
v areály ZŠ v Zelenči. Bude treba upraviť prevádzkové hodiny.
Pripomienky občanov

p. Tomek
– vyjadril spokojnosť s priebehom zasadnutia OZ, vníma diskusiu poslancov
a starostu ako snahu o dobrú vec pre občanov Zelenča.
Uvítal by v prípade jednaní o pozemkoch dokumentáciu- mapy katastra premietať cez
projektor, pre lepšiu orientáciu o aký pozemok sa jedná.
Navrhuje zabezpečiť materiály pre poslancov k zasadnutiu OZ v dostatočnom
časovom predstihu, aby vedeli reagovať ku konkrétnym bodom programu.
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Mgr. Hinčeková Agneša
- veľmi sa teší z rozbehnutého projektu „Zelená obec“ – výsadba stromov v katastri
obce a mrzí ju, ţe občania o tom nevedia a nemôţu sa do projektu zapojiť.
Starosta odpovedal, ţe sa nejedná o verejný projekt, do ktorého by občania zasahovali.
Momentálne je v prípravnom štádiu, kedy chce obec ţiadať o finančný príspevok
a k tomu potrebuje mať vypracovaný projekt.
Mgr. Hinčeková by uvítala, aby občania boli informovaní o prebiehajúcich projektoch
a prisľúbila pomoc pri výsadbe stromov - pri zámere poslanca Čavojského.
Aké stanovisko zaujali poslanci k prednáške firmy JRK – spracovanie odpadov.
Bude sa niečo v tejto veci riešiť ?
Starosta vyzval poslancov, aby podali vysvetlenie. Skonštatoval, ţe finančné
prostriedky na tento projekt neboli schválené obecným zastupiteľstvom.
Ing. Koči odpovedal, ţe nebol priestor sa bliţšie venovať danej veci.
p.Vavro doplnil, ţe poplatok za nacenené sluţby bol dosť vysoké a Ing. Matis
reagoval, ţe bolo by treba zabezpečiť človeka, ktorý by sa podielal na evidencii
odpadu.
Starosta sa vyjadril, ţe vec nebola zamietnutá, len odloţená.
Navrhuje rozposlať listy do kaţdého domu v Zelenči, výzvu k prihláseniu sa na pobyt,
aby neboli úniky na daniach.
Starosta odpovedal, ţe občania na takéto výzvy nereagujú ale víta takúto pripomienku
a môţeme to skúsiť takýmto spôsobom.
p.Vavro navrhol zvýšiť poplatky a občanom, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt, bude
poskytnutý príspevok.
p. Matisová Jarmila
navrhuje premiestniť kontajner na zber šatstva, nakoľko cez sviatky sa pri ňom
nahromadili odpadky a keďţe sa jedná o vstup do dediny, nevyzerá to dobre.
p. Lukačovičová Mária
rada by sa informovala, aká je situácia s kniţnicou, nakoľko bola veľmi spokojná so
zásobovaním knihami v tej pôvodnej, či sa plánuje znovu otvorenie
nakoľko pracuje v Bratislave a chodí neskoro z práce, nestíha úradné hodiny ani na
Obecnom úrade ani na pošte, takţe navrhuje predĺţiť úradné hodiny aspoň jeden deň
v týţdni do 19:00 hod., aby si na vybavovanie nemusela brať dovolenku
Starosta odpovedal, ţe uţ riešil takúto poţiadavku , na pošte to nie je moţné
a na Obecnom úrade môţeme o tom uvaţovať, ale efektívnosť tohto kroku nie je jasná.
Na kniţnici sa intenzívne pracuje, prebiehajú dokončovacie práce v podkroví
Obecného úradu. Môţe uistiť občanov , ţe kniţnica bude veľmi skoro otvorená.
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Podľa informácií p. Lukačovičovej od pracovníčky Pošty v Bratislave, je potrebné, aby
starosta poţiadal o predĺţenú pracovnú dobu na pošte.
Starosta odpovedal, ţe táto poţiadavka uţ bola Pošte predloţená, odôvodnili to tak, ţe
nemajú dostatok pracovníkov na pokrytie takýchto zmien.
Ing. Niţnan upozornil, ţe pošta môţe reagovať aj tak, ţe pobočku zruší a obyvatelia
budú musieť chodiť do Trnavy.
K bodu 14 programu OZ:

Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 22:45 hod. ukončil zasadnutie.

V Zelenči, dňa 9.2.2020

................................................
Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
Ing. Peter Krupa
overovateľ

.....................................
Marek Vavro
overovateľ

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

Prílohy: 1 – Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly v r. 2019
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