Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

UZNESENIA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 27.09.2017 na Obecnom úrade v Zelenči

Uznesenie č. 178/2017
k žiadosti o vybudovanie prístupovej komunikácie
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Neschvaľuje
Vybudovanie prístupovej komunikácie na náklady obce k budúcim stavebným
pozemkom v k.ú. Zeleneč vo vlastníctve Ing. Dušana Belka a p. Martina Belka.

Uznesenie č.179/2017
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1.

Schvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč za školský rok 2016/2017, predloženú riaditeľkou
školy ThLic. Danielou Depešovou.
2.

Berie na vedomie:

Oznámenie o znížení počtu detí ZŠ v 5. ročníku a v 7. ročníku na šk. rok 2017/2018.

Uznesenie č.180/2017
k VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
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Schvaľuje
VZN č. 1/2017 o o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o
zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane
na území obce Zeleneč v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č.181/2017
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie
č. 11/2017, č. 12/2017 a č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
rozpočtové opatrenia starostky Obce Zeleneč č. 11/2017 schválené dňa 25.8.2017 a č.
12/2017 schválené dňa 14.9.2017.
2. Schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 13/2017 v nasledovnom znení:
Rozpočtové opatrenie č. 13/2017
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obecné zastupiteľstvo
obce Zeleneč schválilo zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 13/2017:
Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 002 prevod prostriedkov z peňažného fondu obce Zeleneč

+ 97 689,50 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 4 711 001 nákup pozemkov – peňažný fond

+ 4 177,50 €

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
46 4 717 001 chodník ul. Hlavná - peňažný fond
46 4 717 001 spomaľovače – peňažný fond
46 4 717 001 komunikácia Podolky - peňažný fond
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+ 63 800,- €
+ 4 700,- €
+ 20 000,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 5. Vzdelávanie:
46 5 600

Bežné výdavky – peňažný fond

362,- €

+

Program 7, podprogram 7.3. organizácia a podpora kultúrnych podujatí:
46 7 3 637 002 finančné dary jednotlivcom – peňažný fond

+ 2 650,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
46 4 633 006 všeobecný materiál - poklopy – peňažný fond

+

2 000,- €

+
+
+
+
+
+
+
+
-

540,- €
54,- €
8,- €
75,- €
5,- €
16,- €
6,- €
26,- €
850,- €

+
+
+

50,- €
5,- €
12- €

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 614 001
41 1 1 621
41 1 1 625 001
41 1 1 625 002
41 1 1 625 003
41 1 1 625 004
41 1 1 625 005
41 1 1 625 007
41 1 1 635 006

odmeny
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie
starobné poistenie
úrazové poistenie
invalidné poistenie
poistenie v nezamestnanosti
rezervný fond
údržba budov

Program 3, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 614 001
41 3 2 621
41 3 2 625 002

odmeny
zdravotné poistenie
starobné poistenie

Program 4. Komunikácie a verejné priestranstvá:
41 4 716
46 4 717 002
41 4 717 001
46 4 717 001

prípravná a projektová dokumentácia
rekonštrukcia chodníkov –rezervný fond
komunikácia Podolky
komunikácia Podolky - rezervný fond

- 8 048,- €
- 18 000,- €
+ 8 048,- €
+ 18 000,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
41 8 4 614
41 8 4 621
41 8 4 625 001

odmeny
zdravotné poistenie
nemocenské poistenie

+
+
+
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35,- €
4,- €
14- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa presúvajú finančné prostriedky z peňažného fondu
obce Zeleneč potrebné na uhradenie faktúr za výstavbu chodníka na ul. Hlavnej,
spomaľovače na ul. Výhon, kúpu pozemku od p. Gergelyovej, nákup vodovodných
poklopov na ul. Podolky, na výstavbu cesty na Podolkoch, príspevok na výrobu
a osadenie busty Jozefa Bednárika a navýšenie miezd pre zamestnancov MŠ a Školskej
jedálne na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré tvorí
prílohu ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017.
Rozpočtovým opatrením sa zároveň presúvajú finančné prostriedky medzi
jednotlivými položkami v rámci už schváleného rozpočtu na uhradenie faktúr za
rekonštrukciu chodníka na ul. Školskej a Výhon, na výstavbu cesty na Podolkoch a na
úhradu miezd zamestnancom obce na základe Memoranda o úprave platových pomerov
zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Po uskutočnení rozpočtového opatrenia č. 13/2017 bude rozpočet Obce Zeleneč
na r. 2017 vyrovnaný.

Uznesenie č. 182/2017
ku kúpnej zmluve na pozemok
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Zeleneč, obec Zeleneč, okres Trnava,
(pôvodné kat. územie Hrnčiarovce nad Parnou), zapísanej v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru, na liste vlastníctva č. 1532 ako pozemok
parcela registra „E“ č. 787/1 orná pôda o výmere 1114 m2, v spoluvlastníckom podiele
6/24-ín vzhľadom k celku (spoluvlastnícky podiel vo výmere 278,50 m2)z vlastníctva p.
Heleny Gergelyovej, bydliskom Sv. Martina 4804/12, Hrnčiarovce nad Parnou do
vlastníctva obce Zeleneč za kúpnu cenu 15,- €/m2, v celkovej cene 4 177,50 €.

Uznesenie č. 183/2017
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 dotácií poskytnutých obcou
občianskym združeniam a organizáciám v roku 2017 a kontrolu schválených
rozpočtových opatrení prijatých OcZ v roku 2017.
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Uznesenie č. 184/2017
k poskytnutiu príspevku na výrobu a osadenie podstavca pod bustu Jozefa
Bednárika
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
príspevok na výrobu a osadenie podstavca pod bustu Jozefa Bednárika vo výške 2 650,€ z peňažného fondu obce Zeleneč.

V Zelenči, dňa 04.10.2017

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce
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