Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, konaného
10.12.2013 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Zeleneč Ing. Božena Ďurkovičová
- účtovníčka obce p. Jana Boorová
- zapisovateľka p. Monika Vallová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, overenie zápisnice
z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, odsúhlasenie
programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Rozpočet obce Zeleneč na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu, aktualizácia
rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2013.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2013, ktorým sa zrušuje Základná
škola, Zeleneč 223 s jej súčasťami a Materská škola, Zeleneč 118, ktorým sa ďalej
zriaďuje Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a jej súčasti a ktorým sa
určuje jej školský obvod.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Zeleneč.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne
a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč.
9. Určenie ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou.
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10. Určenie ceny za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom.
11. Rozpočet obce Zeleneč na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016.
12. Dotácia z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.
13. Dotácia z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč v rozpočtovom
roku 2014.
14. Dotácia z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov – Základná
organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.
15. Dotácia z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov – Základná organizácia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.
16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014 do 30.6.2014.
17. Plat hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč.
18. Rôzne.
19. Záver.

K bodu 1 programu OZ

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Zeleneč, odsúhlasenie programu zasadnutia
21. riadne zasadnutie OZ o 18,00 hod. otvoril a viedol JUDr. Ivan Ranuša, starosta
obce.
Starosta privítal poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov OZ a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov p. Stanislava Bachratého a p.
Štefana Boora.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Moniku Vallovú.
Na zasadnutí sa overovala zápisnica z 20. riadneho zasadnutia konaného 29.10.2012.
Zápisnica bola v dostatočnom predstihu, v elektronickej podobe zaslaná overovateľom
zápisnice. Overovatelia zápisnice p. Peter Slovák a p. Mário Štefánek skonštatovali, že
zápisnica zachytila priebeh rokovania v celom rozsahu, preto ju aj podpísali.
Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom a takisto bol
zverejnený v zákonom určenej lehote.
K programu neboli žiadne návrhy na zmenu. Starosta obce navrhol hlasovať
o programe tak, ako bol zverejnený.
Poslanci hlasovali o programe.
Hlasovanie:
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ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 21. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.

K bodu 2 programu OZ

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol, aby voľba komisie bola vykonaná verejným hlasovaním.
K návrhu neboli žiadne pripomienky.
Pristúpilo sa k voľbe návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je spracovávať
a predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ.
Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu OZ Mgr. Gabrielu
Demovičovú a za členov komisie:
1. p. Rudolfa Friča a
2. Ing. Emíliu Kraicovú
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

Hlasovanie:
ZA: 6 (Bachratý, Boor, Bučány, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 3 (Demovičová, Frič, Kraicová)
Predseda a členovia návrhovej komisie boli schválení.

K bodu 3 programu OZ

Rozpočet Obce Zeleneč na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu,
aktualizácia rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2013
Starosta obce informoval prítomných, že aj počas celého roka 2013 kládol veľký
dôraz na to aby, výdavky obce boli čo najmenšie a aby sa šetrilo na všetkých úsekoch.
Dôvodom pre šetrenie s obecnými financiami bolo okrem nepriaznivých finančných
možností obce aj Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 uzavreté
medzi Vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“). Cieľom tohto
memoranda bolo vyjadrenie spoločného úsilia v oblasti konsolidácie verejných financií
a zníženie deficitu verejných financií na 2,9 % HDP v roku 2013 tak, aby Slovensko
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dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúceho z Paktu stability a rastu. ZMOS
sa memorandom okrem iného zaviazalo presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby
schválili a realizovali svoje rozpočty v roku 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5
% osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom
obyvateľov nad 2000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012.
Starosta uviedol, že napriek snahe obce, splniť podmienky memoranda v prípade
obce Zeleneč nebolo možné. Takýto záväzok nebolo možné splniť bez ohrozenia základných
funkcií obce a jej fungovania. Dôvodmi pre nesplnenie memoranda sú najmä tieto
skutočnosti:
- Šetrenie na osobných výdavkoch a výdavkoch na tovaroch a službách, počas rokov
2011 a 2012, keď vedenie obce urobilo všetko preto, aby výdavky minimalizovala,
nakoľko obec bola k tomu prinútená v súvislosti so spolufinancovaním projektov
rekonštrukcia základnej školy a výstavba verejného vodovodu.
- Dobudované projekty (vodovod, ale aj v roku 2010 ukončená výstavba obecných
bytov) vygenerovali nové povinnosti a s tým spojené výdavky obce ako osobné, tak
i výdavky na tovaroch a službách.
- Nutnosť riešiť havarijné situácie na obecnej splaškovej kanalizácii a súvisiace
s odvodnením ulice Novej.
Základom pre vyhodnotenie plnenia rozpočtu je stav čerpania rozpočtu za ¾ roka
2013. Plnenie rozpočtu v posledných troch mesiacoch v roku 2013 je iba prognózované. Na
základe takto získaných údajov je možné konštatovať nasledovné:
- Do konca roku 2013 sa na základe poslednej prognózy Ministerstva financií SR
predpokladá výpadok v príjmoch z podielových daní asi 7.600,00 eur oproti
rozpočtovanému stavu.
- Do konca roku 2013 sa predpokladajú bežné príjmy na úrovni cca 1.205.414,- eur,
bežné výdavky na úrovni 1.060.864,71 eur, kapitálové výdavky na úrovni 61.700,eur, pričom obec v roku 2013 nemala žiadne kapitálové príjmy. Príjmové finančné
operácie sú predpokladajú na úrovni 65.000,- eur, výdavkové finančné operácie na
úrovni 114.600,- eur.
- Do konca roka sa predpokladá čerpanie rezervného fondu obce na úrovni 65.257,00
eur. Z rezervného fondu boli hradené výdavky súvisiace s financovaním
rekonštrukcie prečerpávacích staníc obecnej kanalizácie, odstraňovaním havárií na
kanalizačnom potrubí na uliciach Hlavnej a Mlynskej a riešením odvodnenia Novej
ulice od križovatky s ulicou Školskou.
- Na základe uvedeného sa predpokladá prebytok v hospodárení obce na úrovni cca
33.000,00 eur. Starosta upozornil, že nie je žiadny dôvod na radosť, nakoľko
prebytok bude dosiahnutý z dôvodu čerpania rezervného fondu na úrovni cca
65.000,00 eur a teda všetky výdavky obce nebudú v roku 2013 kryté príjmami obce
v predmetnom roku.
Starosta ďalej uviedol, že v priebehu roka 2013 bolo doposiaľ realizovaných 5
rozpočtových opatrení. Na základe predbežných prepočtov bolo zistené nedostatočné
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množstvo finančných prostriedkov v niektorých položkách a podpoložkách výdavkovej časti
rozpočtu. Z tohto dôvodu je nutné rozpočet aktualizovať šiestym rozpočtovým opatrením
a presunúť potrebné sumy z položiek, pri ktorých sa očakáva ich nedočerpanie.
Starosta uviedol, že návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2013 bol
v dostatočnom časovom predstihu zaslaný poslancom OZ, ako aj hlavnej kontrolórke obce
Ing. Ďurkovičovej.
Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2013 rozpočtovým opatrením č.
6/2013:
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013
V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám Obecnému
zastupiteľstvu obce Zeleneč návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2013:
1.
Z položky rozpočtu:
221 999 1 41 111 003

Výnos dane z príjmov

- 7.652,40 €

Z položiek rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 611
221 999 2 3 2 41 0830 717 002
221 999 3 1 2 41 0510 713 004

Tarifný plat - ocú
Rozšírenie MR – sídlisko
Nákup prevádzkových strojov

- 2.652,40 €
- 3.500,- €
- 1.500,- €

Uvedené rozpočtové opatrenie je nutné realizovať z dôvodu poslednej prognózy Ministerstva
financií SR, týkajúcej sa výberu daní z príjmu fyzických osôb. Nakoľko prognóza
očakáva výpadok dane, oproti predchádzajúcej prognóze a tým výpadku príjmov v rozpočte
obce, je nutné znížiť niektoré rozpočtované výdavky.
2.
Z položky rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 632 001 1

Plyn – ocú

- 300,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 632 001 0

Elektrická energia – ocú

+ 300,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 611

Tarifný plat – ocú

- 2.700,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 635 006

Údržba budov, objektov

+ 2.700,- €

3.

4.
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Z položky rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 632 001 1

Plyn – ocú

- 1.000,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 11 41 01116 637 014

Stravovanie

+ 1.000,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 625 002

Starobné poistenie –ocú

- 370,- €

Na položky rozpočtu:
221 999 1 2 1 41 01116 641 006 1
221 999 1 2 1 41 0840 642 001

Spoločný sociálny úrad
Bežný transfer obč. združeniu

+ 310,- €
+ 60,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 2 2 1 41 0840 633 006

Všeobecný materiál

- 400,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 2 21 41 0840 632 001

Elektrická energia

+ 400,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 637 027

Odmeny na dohodu – kanalizácia

- 1.290,- €

Na položky rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 632 001
221 999 3 2 1 41 0520 633 003
221 999 3 2 1 41 0520 633 006

Elektrická energia
Telekomunikačná technika
Všeobecný materiál

+ 230,- €
+ 60,- €
+ 1.000,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 612 001

Osobný príplatok

- 540,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 3 2 1 41 0520 635 006

Údržba budov, objektov...

+ 540,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 8 1 1 41 0640 632 001

Elektrická energia – VO

- 3.675,- €

Na položky rozpočtu:
221 999 5 1 1 41 0912 632 001 0
221 999 5 1 1 41 0912 632 001 1
221 999 8 1 1 41 0640 635 006

El. energia – stará škola
Plyn – stará škola
Údržba VO

+ 260,- €
+ 2.115,- €
+ 1.300,- €

5.

6.

7.

8.
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9.
Z položky rozpočtu:
221 999 8 1 1 41 0640 632 001

Elektrická energia – VO

-1.560,- €

Na položky rozpočtu:
221 999 8 2 1 41 0620 633 006
221 999 8 2 1 41 0620 634 002

Všeobecný materiál
Servis, údržba , opravy

+ 1.500,- €
+ 60,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 621

Odvody do VšZP – ocú

- 1.000,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 7 3 1 41 08209 637 027

Odmeny – kultúrna komisia

+1.000,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 7 1 1 41 0820 632 001 1

Plyn – KD

- 440,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 7 1 1 41 0820 632 001 0

Elektrická energia – KD

+ 440,- €

10.

11.

Rozpočtové opatrenia 2. až 11. je nutné realizovať z dôvodu predpokladaného prečerpania
niektorých položiek do konca roka 2013, na základe predbežných výpočtov. Do položiek,
v ktorých sa očakáva prečerpanie, sú na základe uvedených rozpočtových opatrení presunuté
finančné prostriedky z položiek, v ktorých sa naopak očakáva nedočerpanie.
V Zelenči, 21.11.2013
Návrh predkladá: JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ dňa 14.11., 19.11.
a 3.12.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 197 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013, vyhodnoteniu
plnenia rozpočtu, aktualizácii rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 6/2013.
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197.
uznesenie
k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu, aktualizácii
rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu starostu obce k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013.
2. Schvaľuje
aktualizáciu rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013 na základe zmeny rozpočtu v roku
2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 v zmysle návrhu starostu obce na zmenu
rozpočtu zo dňa 21.11.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 197 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok
2013, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu, aktualizácii rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 6/2013.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 197 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013, vyhodnoteniu plnenia
rozpočtu, aktualizácii rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 6/2013 bolo prijaté.

K bodu 4 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2013, ktorým sa zrušuje
Základná škola, Zeleneč 223 s jej súčasťami a Materská škola, Zeleneč 118,
ktorým sa ďalej zriaďuje Základná škola s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč a jej súčasti a ktorým sa určuje jej školský obvod
Starosta obce uviedol, že ako už informoval na predchádzajúcom zasadnutí OZ, dňa
14.10.2013 boli do podateľne obce doručené rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
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výskumu a športu SR, na základe ktorých je ku dňu 31.12.2013 Materská škola Zeleneč
a Základná škola Zeleneč (so všetkými jej súčasťami) vyradená zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky a ku dňu 1.1.2014 je do siete škôl zaradená Základná škola
s materskou školu, Školská 4, Zeleneč (s jej súčasťami), čo znamená že ministerstvo vyhovelo
žiadosti obce a školy zlúčilo do jedného subjektu.
Starosta uviedol, že ho mrzí, že sa nepodarilo uspokojiť požiadavku všetkých rodičov
o prijatie detí do materskej školy, pretože ministerstvo nepovolilo zlúčenie škôl k 1.9.2013 ale
až k 1.1.2014.
Nakoľko financovanie originálnych kompetencií obce, súvisiacich s materskou školou
je závislé od počtu detí v MŠ ku dňu 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, nie je možné
získať dodatočné finančné prostriedky na nový počet detí MŠ. Riaditeľka materskej školy
urobila aktuálny prieskum týkajúci sa záujmu rodičov, ktorých deti neboli do škôlky
umiestnené od 1.9.2013. Z prieskumu vyplýva, že do novovzniknutej triedy by bolo prijatých
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Starosta uviedol, že vzhľadom k počtu detí a vzhľadom k tomu, že obec nedostane na
novú triedu od štátu financie najmä na krytie platov dvoch učiteliek, pomocnej sily do
školskej jedálne, ale aj zariadenia triedy a stavebné úpravy, nevidí otvorenie novej triedy od
1.1.2014 ako reálne a ekonomicky efektívne. Starosta ďalej uviedol, že zlúčenie škôl i tak vidí
ako pozitívum a to najmä z dôvodu možnosti vytvorenia ďalšej triedy materskej školy
v prípade potreby v budúcich rokoch.
Vo veci vzniku nového subjektu je potrebné opäť prijať VZN o zriadení nového
subjektu, nakoľko VZN č. 1/2013 stratilo platnosť, pretože k zlúčeniu nedošlo do 31.8.2013.
Novým VZN bude zároveň určený školský obvod základnej školy.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2013 vyvesený
na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie nebola
uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2013
o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118,
zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej
školského obvodu
Obec Zeleneč na základe Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. (1) a (2) a § 8
ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč, ktorým sa
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zrušuje Základná škola, Zeleneč 223 s jej súčasťami a Materská škola, Zeleneč 118,
ktorým sa ďalej zriaďuje Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a jej
súčasti a ktorým sa určuje jej školský obvod (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je zrušenie existujúcich právnych subjektov Základná škola,
Zeleneč 223 a jej súčastí a Materská škola, Zeleneč 118, zriadenie nového právneho
subjektu Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč s jej súčasťami a určenie
školského obvodu základnej školy.
Článok 2
Zrušenie základnej a materskej školy
1. Obec Zeleneč v zmysle § 6 ods. (1) zákona ku dňu 31. december 2013 zrušuje
Základnú školu, Zeleneč 223 a jej súčasti:
- Školský klub detí pri Základnej škole, Zeleneč 223,
- Školská jedáleň, Zeleneč 223, pri Základnej škole, Zeleneč 223,
- Výdajná školská jedáleň, Zeleneč 118, pri Základnej škole, Zeleneč 223.
2. Obec Zeleneč v zmysle § 6 ods. (2) zákona ku dňu 31. december 2013 zrušuje
Materskú školu, Zeleneč 118.
3. Obec Zeleneč zrušuje školy a školské zariadenia podľa predchádzajúcich odsekov
v súlade s rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) o vyradení zo siete škôl a školských zariadení
v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydaných na základe žiadosti Obce Zeleneč.
Článok 3
Zriadenie základnej školy s materskou školou
1. Obec Zeleneč v zmysle § 6 ods. (1) a (2) zákona dňom 1. januára 2014 zriaďuje školu:
„Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč“ s jej súčasťami
a elokovaným pracoviskom.
2. Súčasťou školy podľa ods. 1. tohto článku sú:
- Školský klub detí, Školská 4, Zeleneč, ako súčasť Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč,
- Školská jedáleň, Školská 4 Zeleneč, ako súčasť Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč,
- Výdajná školská jedáleň, Hlavná 116, Zeleneč, ako súčasť Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
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3. Elokovaným pracoviskom školy podľa ods. 1. tohto článku je Elokované pracovisko,
Hlavná 116, Zeleneč ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč.
4. Obec Zeleneč zriaďuje školu a školské zariadenia podľa predchádzajúcich odsekov
v súlade s rozhodnutiami ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení
v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydaných na základe žiadosti Obce Zeleneč.
5. Zriaďovaciu listinu školy podľa tohto článku v zmysle § 16 ods. (6) zákona vydá
starosta Obce Zeleneč.
Článok 4
Určenie školského obvodu základnej školy
Obec Zeleneč v zmysle § 8 ods. (1) zákona určuje školský obvod Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč, ktorý tvorí katastrálne územie Obce Zeleneč.
Článok 5
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zeleneč č.
7/2004 o určení školského obvodu ZŠ, schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč
dňa 12.3.2004, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 27.3.2004.
Článok 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. decembra 2013.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od 22.11.2013 do ............................2013
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa ............................ 2013,
uznesením č. .............................
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
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od ........................ 2013 do ........................ 2013 a webovom sídle obce od
...................2013.
Starosta ďalej uviedol, že v zmysle § 20 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pri zlúčení škôl zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy
bez výberového konania do úspešného vykonania výberového konania na riaditeľa, a to
najdlhšie na šesť mesiacov. Starosta uviedol, že za riaditeľku školy dočasne menuje
doterajšiu riaditeľku Základnej školy, Zeleneč 223 Mgr. Renátu Szládicsekovú. Do troch
mesiacov od vzniku školy, má byť v zmysle § 20 ods. 11 uvedeného zákona kreovaná
nová rada školy, ktorá bude realizovať výberové konanie na nového riaditeľa školy.
Starosta ďalej uviedol, že novovzniknutému subjektu obec v zmysle § 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 5 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Zeleneč, ktoré boli schválené OZ dňa 29.10.2004, zverí
do správy majetok, ktorý doposiaľ spravovali Základná škola, Zeleneč 223 s jej súčasťami
a Materská škola, Zeleneč 118. Za týmto účelom je nutné uzavrieť zmluvu o zverení
majetku do správy. Súpis majetku obce, ktorý bude škola spravovať bude prílohou
zmluvy a bude vytvorený na základe inventarizácie majetku, ktorá práve prebieha.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ dňa 14.11., 19.11.
a 3.12.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 198 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
2/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu.

198.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2013 o zrušení Základnej školy,
Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 2/2013 o zrušení Základnej školy,
Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu (ďalej len „VZN“).
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2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť VZN na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: do 13.12.2013
3. Berie na vedomie
informáciu starostu obce o dočasnom menovaní Mgr. Renáty Szládicsekovej do
funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč od
1.1.2014.
4. Schvaľuje
zverenie majetku obce – nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností pre k. ú.
Zeleneč na
- Liste vlastníctva č. 1399 ako:
- budova materskej školy na ul. Hlavnej č. 116, súpisné číslo 118, postavená
na pozemku parc. č. 264, zastavené plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 264 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1216 m2,
- Liste vlastníctva č. 1489 ako:
- budova základnej školy na ul. Školskej č. 4, súpisné číslo 223, postavená na
pozemku parc. č. 278/30, zastavené plochy a nádvoria,
- budova jedálne ZŠ na ul. Školskej, postavená na pozemku parc. č. 278/32,
zastavené plochy a nádvoria,
- budova telocvične na ul. Školskej, postavená na pozemku parc. č. 278/31,
zastavené plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 278/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6974 m2,
- pozemok parc. č. 278/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2,
- pozemok parc. č. 278/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2,
- pozemok parc. č. 278/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 403 m2,
a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v zrušenej Základnej škole, Zeleneč č. 223
a v jej súčastiach a nachádzajúceho sa v zrušenej Materskej škole, Zeleneč 118, na
základe inventúrnych súpisov majetku k 31.12.2013,
do správy Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč, k termínu od
1.1.2014.
5. Poveruje
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starostu obce Zeleneč JUDr. Ivana Ranušu uzavretím zmluvy so Základnou školou
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč o zverení majetku obce do správy v zmysle
predchádzajúceho odseku.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
198 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2013 o zrušení Základnej
školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 198 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2013 o
zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu bolo
schválené.

K bodu 5 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2013, ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle uznesenia OZ č. 196 zo dňa
29.10.2013 a z dôvodu protestu prokurátora v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) bod. 2. a § 25
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, proti Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 2/2007 o chove, držaní a ochrane psov na území obce
Zeleneč, ktoré bolo OZ schválené dňa 13.9.2007, pripravil návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Zeleneč č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na
území obce Zeleneč. Návrh VZN bol prekonzultovaný s Okresnou prokuratúrou v Trnave.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2013 vyvesený
na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie nebola
uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
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Zverejnený návrh VZN:
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2013
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce
Zeleneč

Obec Zeleneč na základe Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 3 ods. (6), § 4 ods.
(5), § 5 a § 6 ods. (3) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie obce Zeleneč, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
na území obce Zeleneč (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov na území obce
Zeleneč (ďalej len „obec“).
Článok 2
Základné ustanovenie
Práva a povinnosti fyzických osôb pri držaní psov sú upravené zákonom č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“).
Článok 3
Evidencia psov
1. Práva a povinnosti fyzických osôb ohľadne evidencie psov upravuje § 3 zákona.
2. Evidenciu psov na území obce vedie Obecný úrad v Zelenči, ktorý vydá držiteľovi psa
zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Známka je
neprenosná na iného psa.
3. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je v zmysle príslušných ustanovení zákona
držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
zistil, oznámiť obci. Obec za úhradu 3,50 eura vydá držiteľovi psa náhradnú známku.
Článok 4
Podrobnosti o vodení psa a zákaz voľného pohybu psov
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1. Voľným pohybom psa je v zmysle príslušných ustanovení zákona pohyb psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa
nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktoré ho vedie.
2. Pojem „zvláštny pes“ je vymedzený v § 2 zákona.
3. Na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa
v katastri obce, môže v zmysle príslušných ustanovení zákona psa viesť iba osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
4. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psa zakázaný na všetkých verejných
a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne obce.
5. V prípade, ak osoba vedie psa na verejných a verejne prístupných priestranstvách
nachádzajúcich sa v intraviláne obce, pes musí byť vedený na vôdzke.
6. V katastrálnom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho,
bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných a verejne
prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne obce.
7. V prípade, ak osoba vedie psa na verejných a verejne prístupných priestranstvách
nachádzajúcich sa v extraviláne obce, pes môže byť vedený bez vôdzky iba osobou
a iba za podmienok uvedených v ods. 3. tohto článku.
Článok 5
Zákaz vstupu so psom
V katastrálnom území obce je vstup so psom zakázaný:
a) do areálu cintorína,
b) do objektu kostola,
c) do oploteného areálu základnej školy na ulici Školskej,
d) do oploteného areálu materskej školy na ulici Hlavnej,
e) do objektu obecného úradu, pošty a kultúrneho domu na ulici Školskej,
f) do oploteného športového areálu na ulici Športovej,
g) do oploteného detského ihriska na ulici Výhon,
h) do oploteného areálu vodného zdroja na ulici Výhon,
i) na plochy športového ihriska na ulici Družstevnej,
j) na plochy športového ihriska na ulici Nezábudkovej,
k) na plochy okolo vodnej nádrže na Hlavnej ulici,
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l) na plochy parčíka za objektom kultúrneho domu na ulici Obchodnej.
Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný v zmysle § 6
ods. (1) zákona, výkaly bezprostredne odstrániť.
2. Povinnosť podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na osobu, ktorá psa vedie na
verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne obce.
Článok 7
Priestupky
Priestupky, ktorých sa dopustí držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie nesplnením
povinností, alebo nerešpektovaním zákazov sú uvedené v § 7 zákona.
Článok 8
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zeleneč č.
2/2007 o chove držaní a ochrane psov na území obce Zeleneč, schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa 13.9.2007, ktoré nadobudlo účinnosť dňom
1.10.2007.
Článok 9
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od 22.11. 2013 do ............................2013
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa ............................ 2013,
uznesením č. .............................
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Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
od ........................ 2013 do ........................ 2013 a webovom sídle obce od
...................2013.

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ dňa 14.11., 19.11.
a 3.12.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 199 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč.

199.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 3/2013, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Zeleneč (ďalej len „VZN“).
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť VZN na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: do 13.12.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
199 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 3/2013, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
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PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 199 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 3/2013,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč bolo
schválené.

K bodu 6 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2013 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že nové VZN č. 4/2013 má nahradiť doposiaľ
platné a účinné VZN 4/2012. Dôvodom zmeny je zriadenie nového subjektu – Základnej
školy s materskou školu, Školská 4, Zeleneč, na základe prijatého VZN č. 2/2013. Miesto
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je stanovený identicky ako
v predchádzajúcom VZN, teda v priestoroch základnej školy určených riaditeľom školy vždy
v deň polročných prázdnin príslušného školského roka v čase od 12,00 do 17,30 hod..
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2013
vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie
nebola uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2013
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč

Obec Zeleneč na základe Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3
písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie obce Zeleneč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „VZN“).
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Článok 1
Účel VZN
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
(ďalej len „základná škola“), ktorej zriaďovateľom je Obec Zeleneč.
Článok 2
Určenie miesta a času zápisu
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa realizuje
v priestoroch základnej školy, určených riaditeľom školy.
2. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná vždy v deň
polročných prázdnin príslušného školského roka v čase od 12,00 do 17,30 hod.
Článok 3
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2012
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole Zeleneč, schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa 11.12.2012, ktoré
nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2013.
Článok 4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od 22.11.2013 do ..........................................
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ...............................,
uznesením č. ...............................................
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Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ............................... do
.......................................... a webovom sídle obce od ................................................

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ dňa 14.11., 19.11.
a 3.12.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 200 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.

200.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč (ďalej len „VZN“).
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť VZN na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: do 13.12.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
200 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 4/2013 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč.
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Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 200 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 4/2013
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč bolo schválené.

K bodu 7 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu
detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
Starosta obce informoval prítomných, že nové VZN č. 5/2013 má nahradiť doposiaľ
platné a účinné VZN č. 5/2012. Účelom VZN je určiť výšku príspevku:
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca za pobyt jeho dieťaťa v materskej škole (ďalej aj
len „MŠ),
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klub detí (ďalej aj len „ŠKD“),
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo iný stravník školskej jedálne (ďalej
aj len „ŠJ“) alebo výdajnej školskej jedálne (ďalej aj len „VŠJ“) na úhradu nákladov na
nákup potravín a na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
Účelom VZN je ďalej určiť ďalšie podmienky úhrady príspevkov.
Návrh VZN oproti predchádzajúcemu VZN č. 5/2012 diferencuje výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ, v závislosti od veku dieťaťa a skutočnosti, či má dieťa trvalý pobyt
v obci Zeleneč a to nasledovne:
a) 15,00 eur mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci;
b) 35,00 eur mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci;
c) 50,00 eur mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci;
d) 70,00 eur mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.
Výška príspevkov bola navrhnutá a na základe porovnania z príspevkami v okolitých
obciach.
Prostredníctvom VZN obec určuje ďalej výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti ŠKD. Výška príspevku je v návrhu VZN diferencovaná podľa trvalého
pobytu dieťaťa v obci nasledovne:
a) 5,00 eur mesačne za jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré má trvalý pobyt v obci;
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b) 15,00 eur mesačne za jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.
V prípade poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
je navrhnuté, aby nebol uhrádzaný žiadny príspevok za ŠKD.
Prostredníctvom VZN ďalej obec určuje cenu jedla, ktoré sa pripravuje v školskej
jedálni pri Základnej škole Zeleneč. Cena jedla sa skladá z nákladov potrebných na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a na prípravu jedla (režijné
náklady).
Návrhom VZN je opätovne určené, že náklady potrebné na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov budú v strednom, teda treťom pásme, ako to bolo
i doposiaľ.
Okrem určenia finančného pásma na nákup potravín musí obec prostredníctvom VZN
určiť i cenu nákladov potrebných na prípravu jedného jedla (režijné náklady). Na základe
výsledkov z hospodárenia školskej jedálne v roku 2013 bolo zistené, že cena jedného jedla je
1,70 eura a teda ostáva rovnaká ako v predchádzajúcom VZN.
Návrh VZN ďalej predpokladá, že zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ bude
hradiť príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 0,15 eura na jedného stravníka
denne, tak ako v predchádzajúcom VZN.
V prípade zamestnancov ZŠ a MŠ hradí zamestnanec cenu na nákup potravín a režijné
náklady hradí zamestnávateľ (ako príspevok na stravovanie), tak ako tomu bolo doposiaľ.
V školskej jedálni sú pripravované i jedlá pre osoby, ktoré sú z dôvodu veku,
prípadne iného sociálneho dôvodu odkázané na stravovanie v školskej jedálni. Takáto osoba
musí mať podľa návrhu VZN trvalý pobyt v obci Zeleneč. Poskytovanie stravovania iným
osobám je limitované kapacitou školskej jedálne. Obec v súčasnosti poskytuje stravovanie asi
20 osobám odkázaným na stravovanie v školskej jedálni. Niektorým z nich obed dodáva až do
miesta bydliska. O tom, ktorým osobám bude poskytované stravovanie v školskej jedálni,
bude na základe návrhu VZN naďalej rozhodovať komisia Obecného zastupiteľstva obce
Zeleneč pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci na základe odôvodnenej
žiadosti. V prípade takýchto osôb hradí stravník cenu na nákup potravín a časť režijných
nákladov. V zmysle návrhu VZN, sa obec bude podieľať na jednom obede takýchto osôb 85
centami, teda polovicou režijných nákladov a stravník takisto 85 centami, tak ako tomu bolo
v predchádzajúcom VZN.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2013
vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie
nebola uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2013

23

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy,
školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú
súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Obec Zeleneč na základe Ústavy Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114, § 140 a § 141
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zeleneč o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy,
školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel VZN
1. Obec Zeleneč (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč (ďalej len „ZŠ“), ktorej súčasťami sú Školský klub detí, Školská 4, Zeleneč
(ďalej len „ŠKD“), Školská jedáleň, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „ŠJ“), Výdajná školská
jedáleň, Hlavná 116, Zeleneč (ďalej len „VŠJ“).
2. Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku:
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca za pobyt jeho dieťaťa v materskej škole (ďalej len
„MŠ),
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
ŠKD,
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo iný stravník ŠJ alebo VŠJ na úhradu
nákladov na nákup potravín a na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
3. Účelom tohto VZN je ďalej určiť ďalšie podmienky úhrady príspevkov podľa ods. 1.
Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a podmienky úhrady
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ hradí zákonný zástupca dieťaťa umiestneného v MŠ.
2. Obec týmto určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ nasledovne:
a)
b)
c)
d)

15,00 eur mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci;
35,00 eur mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci;
50,00 eur mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci;
70,00 eur mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.
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3. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa v zmysle príslušných ustanovení školského zákona
neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi1,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa na základe rozhodnutia obce ako jej zriaďovateľa
neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v odseku 2.
5. Príspevok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku sa uhrádza vopred, spravidla do
15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ. Ďalšie podmienky
úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ.
Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a podmienky úhrady
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD hradí zákonný zástupca dieťaťa
umiestneného v ŠKD.
2. Obec určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD nasledovne:
a) 5,00 eur mesačne za jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré má trvalý pobyt v obci;
b) 15,00 eur mesačne za jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.
3. Obec určuje, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD sa neuhrádza za
dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží do rúk riaditeľa ZŠ
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu. 1
4. Príspevok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku sa uhrádza vopred, spravidla do
15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ. Ďalšie podmienky
úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ.

1

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ŠJ, VŠJ a podmienky ich úhrady
1. ŠJ a VŠJ poskytuje stravovanie nasledovným stravníkom:
a) deťom MŠ,
b) žiakom ZŠ,
c) zamestnancom ZŠ,
d) iným fyzickým osobám so súhlasom obce.
2. Cena jedla poskytovaného ŠJ a VŠJ sa skladá z:
a) nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, a
b) nákladov na prípravu jedla (režijné náklady).
3. Obec určuje výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo (ods. 2.
písm. a)) podľa 3. finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov.
4. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov zverejňuje Ministerstvo školstva SR na svojej internetovej
stránke.
5. Aktuálnu sumu v eurách potrebnú na nákup potravín na jedno jedlo podľa 3. finančného
pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov, zverejňuje na svojej internetovej stránke
ZŠ.
6. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (ods. 2. písm. a) hradí stravník, resp. zákonný
zástupca stravníka (v prípade stravníkov podľa odseku 1. písm. a) a b)) vo výške 100 %
nákladov.
7. Stravníci podľa odseku 1. písm. c) a d) uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekovej kategórie 15 až 18 ročných stravníkov.
8. Obec určuje, že náklady na prípravu jedla - režijné náklady (ods. 2. písm. b) predstavujú
1,70 eura na jedného stravníka denne.
9. Obec určuje, že zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ hradí príspevok na úhradu
režijných nákladov vo výške 0,15 eura na jedného stravníka denne.
10.
Obec určuje, že príspevok na úhradu režijných nákladov podľa odseku 8. za
zamestnanca ZŠ hradí zamestnávateľ.
11.
Obec určuje, že ŠJ bude poskytovať stravovanie aj iným osobám, ktoré sú z dôvodu
veku, prípadne iného sociálneho dôvodu odkázané na stravovanie v ŠJ. Takáto osoba musí
mať trvalý pobyt v obci. Poskytovanie stravovania iným osobám je podmienené kapacitou
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ŠJ a súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva. O tom, ktorým osobám bude
poskytované stravovanie v ŠJ, rozhoduje komisia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci na základe odôvodnenej žiadosti.
12.
Obec určuje, že osoby podľa odseku 11. hradia príspevok na úhradu režijných
nákladov vo výške 0,85 eura na jedného stravníka denne. Sumu vo výške 0,85 eura na
úhradu režijných nákladov na jedného stravníka denne znáša obec.
13.
Obec určuje, že ŠJ môže v individuálnych prípadoch, na základe rozhodnutia riaditeľa
ZŠ, poskytnúť krátkodobo stravovanie i iným osobám, ako uvedeným v predchádzajúcich
odsekoch. Takéto osoby uhrádzajú príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 100 %
zo sumy určenej v odseku 8.
14.
Termíny, spôsoby a ďalšie podmienky úhrady príspevkov podľa tohto článku určí
riaditeľ ZŠ.
Článok 5
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Zeleneč č.
5/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč,
Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole
Zeleneč, schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa 11.12.2012, ktoré nadobudlo
účinnosť dňom 1.1.2013.
Článok 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára.2014.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od 22.11.2013 do .....................................
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ..................................,
uznesením č. .............................................
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ……………………… do
………………………. a webovom sídle obce od ………………………..
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Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ dňa 14.11., 19.11.
a 3.12.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 201 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy,
školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.

201.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej
jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej
jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „VZN“).
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť VZN na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: do 13.12.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
201 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej
jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč.
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Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 201 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 5/2013 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu
detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč bolo schválené.

K bodu 8 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov obec určí všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku
a mzdy na príslušný kalendárny rok na dieťa materskej školy, školského zariadenia
a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy (stravníka).
Z uvedeného dôvodu starosta pripravil návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč, teda tých, ktoré sú súčasťou Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
VZN upravuje:
a) podrobnosti financovania materskej školy (ďalej len „MŠ“) a školských zariadení
ktorými sú školský klub detí (ďalej len „ŠKD“), Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“),
Výdajná školská jedáleň (ďalej len „VŠJ“),
b) výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení,
c) lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie MŠ a školských
zariadení,
d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
MŠ a školských zariadení,
e) niektoré podrobnosti financovania záujmových aktivít detí a výšku finančných
prostriedkov určených na čiastočné pokrytie nákladov v centrách voľného času
(ďalej len „CVČ“) a subjektoch zriadených na území inej obce, ktoré zabezpečujú
športové, kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a ďalšie voľnočasové aktivity detí.
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Výšky dotácií na jedno dieťa, resp. na jedného stravníka boli vypočítané na
základe požiadaviek MŠ a školských zariadení, a na základe výšky rozpočtovaných
finančných prostriedkov určených na financovanie týchto originálnych kompetencií obce
v návrhu rozpočtu na rok 2014 a sú uvedené v prílohe č. 1 VZN. V prílohe VZN je ďalej
uvedená výška finančných prostriedkov určených na čiastočné pokrytie nákladov subjektov,
ktoré pracujú s deťmi vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci Zeleneč,
zriadených na území inej obce a to vo výške 60,00 eur na jedno dieťa na kalendárny rok.
Suma 60,00 eur bola stanovená na základe predpokladanej sumy, ktorú obec dostane na
záujmové aktivity jedného dieťaťa prostredníctvom podielových daní.
Návrh VZN bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný na pripomienkovanie
všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce. Návrh VZN bol dňa 22.11.2013
vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Počas lehoty na pripomienkovanie
nebola uplatnená žiadna pripomienka k návrhu VZN.
Zverejnený návrh VZN:
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Zeleneč
Obec Zeleneč na základe Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle ustanovení § 6 ods.
(12) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Zeleneč o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Zeleneč (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel nariadenia
1. Obec Zeleneč (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč (ďalej len „ZŠ“), ktorého súčasťami sú školské zariadenia Školský
klub detí, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „ŠKD“), Školská jedáleň, Školská 4, Zeleneč
(ďalej len „ŠJ“), Výdajná školská jedáleň, Hlavná 116, Zeleneč (ďalej len „VŠJ“). ZŠ je
príjemcom finančných prostriedkov (ďalej aj len „dotácie“) na mzdy a prevádzku MŠ
a školských zariadení od poskytovateľa dotácie, ktorým je obec v zmysle ďalších
ustanovení tohto VZN.
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2. Účelom tohto VZN je určenie:
a) podrobností financovania materskej školy (ďalej len „MŠ“) a školských zariadení
podľa ods. 1. tohto článku (ďalej len „školských zariadení“),
b) výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení,
c) lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie MŠ a školských
zariadení,
d) dňa v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
MŠ a školských zariadení.
3. Účelom tohto VZN je ďalej určiť niektoré podrobnosti financovania záujmových aktivít
detí a výšku finančných prostriedkov určených na čiastočné pokrytie nákladov
v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) a subjektoch zriadených na území inej obce,
ktoré zabezpečujú športové, kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a ďalšie voľnočasové
aktivity detí.
Článok 2
Lehoty na predloženie údajov
Riaditeľ ZŠ predloží obci údaje o počtoch detí MŠ, ŠKD, ŠJ a VŠJ, podľa ktorých bude
obec v nasledujúcom kalendárnom roku financovať MŠ a školské zariadenia, do 25.
septembra príslušného kalendárneho roka, okrem údajov podľa § 7a zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
Článok 3
Podrobnosti financovania MŠ a školských zariadení
1. Finančné prostriedky na financovanie MŠ a školských zariadení sú obci poskytované
vo výške a rozsahu stanovenými na základe príslušných právnych predpisov.
2. Obec financuje náklady na mzdy a prevádzku MŠ a ŠKD podľa počtu detí prijatých do
MŠ a ŠKD podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak na
financovanie MŠ a ŠKD dostala pridelené finančné prostriedky.
3. Obec financuje náklady na mzdy a prevádzku ŠJ a VŠJ podľa počtu skutočných
stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak na financovanie
ŠJ a VŠJ dostala pridelené finančné prostriedky.
4. Riaditeľ ZŠ do 31.októbra príslušného kalendárneho roka predloží obci návrh rozpočtu
ZŠ na nasledujúci kalendárny rok a na dva po ňom nasledujúce kalendárne roky,
v ktorom navrhne objem finančných prostriedkov potrebných na financovanie miezd
a prevádzky samostatne pre MŠ, samostatne pre ŠKD a samostatne pre ŠJ a VŠJ.
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5. Obec návrh rozpočtu ZŠ posúdi a s ohľadom na nevyhnutné potreby MŠ a školských
zaradení určí objem finančných prostriedkov potrebných na financovanie miezd
a prevádzky MŠ a školských zariadení schválením rozpočtu obce na nasledujúci
kalendárny rok. Pri posudzovaní návrhu rozpočtu ZŠ obec zohľadní výšku a rozsah
finančných prostriedkov, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov obci
poskytované.
6. Rozpočtom obce schválená dotácia na financovanie miezd a prevádzky MŠ
a školských zariadení na nasledujúci kalendárny rok bude podelená príslušným
počtom detí MŠ a ŠKD podľa ods. 2 tohto článku a príslušným počtom skutočných
stravníkov podľa ods. 3. tohto článku, pričom sa použije matematické zaokrúhlenie na
dve desatinné miesta. Takto vypočítaná dotácia na financovanie miezd a prevádzky
MŠ a školských zariadení na nasledujúci kalendárny rok na jedno dieťa MŠ a ŠKD
a jedného skutočného stravníka ŠJ a VŠJ je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
7. ZŠ je oprávnená použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov
MŠ a školských zariadení v príslušnom členení na jednotlivé subjekty. Pri použití
dotácie musí byť zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
Článok 4
Termín poskytovania dotácie
Obec bude mesačne poskytovať ZŠ finančné prostriedky na mzdy a prevádzku MŠ
a školských zariadení vo výške jednej dvanástiny z dotácie schválenej v zmysle článku
3, ods. 5. a to najneskôr do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok 5
Financovanie záujmových aktivít detí
1. Obec nie je zriaďovateľom CVČ a na území obce nie je zriadené CVČ iným
zriaďovateľom.
2. Obec bude poskytovať finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku od
5 do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci, v CVČ a iných subjektoch, ktoré
zabezpečujú športové, kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a ďalšie voľnočasové
aktivity detí, zriadených na území inej obce v okrese Trnava za podmienky, že
zákonný zástupca dieťaťa predloží obci právoplatné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do
subjektu, ktorý pracuje s deťmi a dieťa daný subjekt skutočne navštevuje. Ak to isté
dieťa navštevuje viac subjektov, obec poskytne finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie dieťaťa v určenej výške iba jednému subjektu.
3. Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí podľa predchádzajúceho
odseku, na jedno dieťa za jeden kalendárny rok je určená v prílohe č. 1 tohto VZN a pri
jej určovaní obec zohľadňuje výšku finančných príspevkov na jedno dieťa v CVČ, ktoré
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obci poukazuje štát na základe príslušných právnych predpisov podľa počtu
obyvateľov s trvalým pobytom na území obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov
veku, podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje.
4. Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí, podľa predchádzajúcich odsekov
poskytuje obec na základe zmluvy, ktorú s poskytovateľom záujmového vzdelávania
detí uzatvorí starosta obce.
5. Obec môže poskytovať dotácie na záujmové aktivity detí aj právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo ktorí poskytujú služby
obyvateľom obce a ktorí pracujú s deťmi a mládežou, zabezpečujú športové, kultúrne,
spoločenské, vzdelávacie a ďalšie voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienky a
pravidlá poskytovania takýchto dotácií upravuje osobitné všeobecne záväzné
nariadenie obce.
6. Obec bude poskytovať finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí podľa
predchádzajúcich odsekov tohto článku, ak na financovanie záujmového vzdelávania
detí dostala pridelené finančné prostriedky.
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č.
6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského zariadenia a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce
Zeleneč v kalendárnom roku 2013, schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Zeleneč dňa 11.12.2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2013.
Článok 7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od 22.11.2013 do ........................................
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa ..................................,
uznesením č. ..................................................
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Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od ............................ do
......................... a webovom sídle obce od .........................................................

Príloha č. 1

VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč

1. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ je 1 396,47 eur na jedno
dieťa MŠ na kalendárny rok.
2. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy ŠKD je 423,28 eur na jedno dieťa
ŠKD na kalendárny rok.
3. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy ŠJ a VŠJ je 230,58 eur na jedného
skutočného stravníka na kalendárny rok.
4. Výška finančných prostriedkov určených na čiastočné pokrytie nákladov subjektov,
ktoré pracujú s deťmi, zriadených na území inej obce je 60,00 eur na jedno dieťa na
kalendárny rok.

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ dňa 14.11., 19.11.
a 3.12.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa,
ktorý uviedol, že schválením VZN obec vytvára priestor pre čiastočné financovanie
záujmových aktivít detí a je na rodičoch ako dokážu tento priestor využiť.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 202 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Zeleneč.

202.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč (ďalej len
„VZN“).
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť VZN na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Termín: do 13.12.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
202 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 6/2013 o financovaní materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Uznesenie č. 202 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 6/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Zeleneč bolo schválené.

K bodu 9 programu OZ

Určenie ceny
kanalizáciou

za

odvádzanie

odpadových

vôd

obecnou

verejnou

Starosta uviedol, že i v rozpočtovom roku 2013 sa ukázalo, že prevádzkovanie
verejnej kanalizácie je najväčšou finančnou záťažou obce. Podľa predbežne vypočítaných
odhadov v roku 2013 budú príjmy obce zo stočného na úrovni 75.000,00 eur, avšak
predpokladané výdavky súvisiace s prevádzkovaním kanalizácie v roku 2013 dosiahnu takmer
200.000,00 eur. Je zrejmé, že výdavky na kanalizáciu v roku 2013 boli navýšené investíciou
do rekonštrukcie prečerpávacích staníc na úrovni 55.700,00 eur a nutnosťou odstraňovania
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havárií na potrubiach (na uliciach Hlavná a Mlynská) na úrovni 14.540,00 eur, avšak i bez
týchto mimoriadnych výdavkov je prevádzkovanie kanalizácie obcou vysoko stratové.
V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa predpokladajú výdavky na prevádzku kanalizácie na úrovni
cca 151.000,00 eur a to bez financovania možných havárií.
Vzhľadom k uvedenému je bezpodmienečné nutné opätovne zvýšiť cenu za
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ako aj pristúpiť k zmene výpočtu
stočného v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd
z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 209/2013 Z.z. (ďalej len „vyhláška“).
Starosta zdôraznil, že sa jedná o nepopulárne ale nevyhnutné opatrenie a upozornil na
skutočnosť, že dotovanie prevádzky kanalizácie z iných príjmov znamená menej financií
v pokladni obce, ktoré by mohli byť použité na rozvoj obce.
Starosta uviedol, že navrhuje, aby cena za odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou korešpondovala s cenou, ktorú v rámci regiónu bude v roku 2014 uplatňovať
spoločnosť TAVOS, a.s. a ktorú firma TAVOS bude účtovať i obci Zeleneč.
Starosta ďalej uviedol, že novelizácia vyhlášky od 1.1.2014 priniesla i nové smerné
čísla, ktoré sú priaznivejšie pre producentov odpadových vôd. Táto skutočnosť je významná
najmä z toho dôvodu, že vysoké percento producentov odpadových vôd hradí obci stočné na
základe výpočtu podľa smerných čísiel, pretože množstvo odvádzanej odpadovej vody nie je
merané. Najviac používané smerné číslo pre byty a domy so samostatnými výtokmi vody
a splachovacími WC a s kúpeľňou a s lokálnou prípravou teplej vody sa zmenilo z 55
m3/osoba/rok na 34 m3/osoba/rok.
Poslanci OZ na pracovných poradách dňa 14.11. a 19.11.2013, kde bola vec
prerokovaná, predbežne odsúhlasili zvýšenie ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou
verejnou kanalizáciou na sumu 1,2353 eur za 1 m3 odvedenej odpadovej vody. Poslanci
takisto predbežne odsúhlasili, že výpočet stočného v prípade objektov, kde množstvo
odvádzanej vody nie je merané sa bude v roku 2014 riadiť smernými číslami v zmysle
vyhlášky. V takomto prípade sa tzv. paušálne ročné stočné pre byty a domy so samostatnými
výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou a s lokálnou prípravou teplej vody v roku
2014 zvýši na 42,00 eur/osoba/rok a teda dôjde k medziročnému nárastu paušálneho stočného
o 6 eur/osoba/rok oproti roku 2013. Starosta zdôraznil, že sa jedná o identické stočné, ktoré
bude platiť producent odpadových vôd v celom regióne, kde kanalizáciu prevádzkuje
spoločnosť TAVOS, a.s.
Starosta upozornil, že i v prípade schválenia takejto zmeny rozhodne stále nedôjde
k takému zvýšeniu príjmov, ktoré by kryli výdavky obce v oblasti prevádzkovania
kanalizácie, pretože rozpočtované príjmy zo stočného v roku 2014 budú cca 97.000,00 eur,
avšak výdavky (bez havárií) sú rozpočtované na úrovni cca 151.000,00 eur.
Starosta uviedol, že chce urobiť všetko preto, aby sa prevádzkovania kanalizácie obec
zbavila a v tejto súvislosti začal rokovania so spoločnosťou TAVOS, a.s., ktorá
s prevádzkovaním kanalizácie predbežne súhlasí. Rokovania sa v súčasnosti vedú najmä
o podmienkach, za akých bude TAVOS kanalizáciu prevádzkovať. Rokovania nie sú
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jednoduché, pretože TAVOS si je vedomý výhodnosti svojej pozície a obci sa snaží vnútiť iba
ťažko akceptovateľné podmienky.
Starosta uviedol, že v prípade schválenia novej ceny stočného a v prípade následného
odovzdania prevádzkovania kanalizácie spoločnosti TAVOS, a.s., v roku 2014, by nemalo
prísť k ďalšiemu zvýšeniu ceny v neprospech obyvateľov, nakoľko smerné čísla sú určené
vyhláškou a cena za 1 m3 odpadovej vody korešponduje s cenou TAVOSu na rok 2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa,
ktorý sa spýtal či vie starosta odhadnúť, v akom časovom horizonte by mohlo prísť
k odovzdaniu prevádzkovania kanalizácie spoločnosti TAVOS.
Starosta odpovedal, že na túto otázku nevie odpovedať, pretože rokovania zatiaľ
prebiehajú samostatne s ekonómom spoločnosti, právnikom spoločnosti a technikom
spoločnosti, ktorí nemajú na niektoré veci zhodné názory. Výsledkom parciálnych rokovaní
budú závery, ktoré musí schváliť vedenie spoločnosti. Rokovania môžu vo všetkých
oblastiach zastať na mŕtvom bode, pokiaľ nedôjde ku konsenzu akceptovateľnému oboma
stranami.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec OZ p. Mário Štefánek, ktorý sa starostu spýtal, či
spoločnosti TAVOS nemôže navrhnúť fakturáciu stočného (voči obci) na základe smerných
čísiel, nakoľko meranie Parschalovým žľabom nie je vhodné a je poruchové.
Starosta odpovedal, že TAVOSU takúto možnosť navrhne, predpokladá však, že
TAVOS takýto návrh nebude chcieť schváliť.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 203 k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd
obecnou verejnou kanalizáciou.

203.
uznesenie
k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
a) od 1.1.2014 cenu za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou
kanalizáciou vo výške 1,2353 eura za 1 m3 odvedenej odpadovej vody;
b) že od 1.1.2014, v prípade ak množstvo odvedenej odpadovej vody do obecnej
verejnej kanalizácie nie je možné určiť na základe merania, určí sa množstvo
vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie na základe výpočtu a
smerných čísiel v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.
397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody
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dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky Ministerstva životného
prostredia č. 209/2013 Z. z..

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
203 k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 203 k určeniu ceny za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou
kanalizáciou bolo schválené.

K bodu 10 programu OZ

Určenie ceny za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom
Starosta uviedol, že ďalšou finančne stratovou záležitosťou je prevádzkovanie
obecného verejného vodovodu. Straty sú zapríčinené najmä týmito skutočnosťami:
- vodu obec nakupuje za tzv. distribučnú cenu od spoločnosti TAVOS, a.s. (ktorá v roku
2014 bude 0,7049 eur s DPH/m3 vody);
- objemy vody dodávanej konečným spotrebiteľom sú stále relatívne malé, nakoľko
obyvatelia sa pripájajú postupne a vysoké percento dodávanej vody je používanej iba
na pite a varenie;
- rozdiel medzi nákupnou cenou vody a predajnou cenou vody je malý.
Z uvedených dôvodov sa i v roku 2014 predpokladá schodok súvisiaci s
prevádzkovaním vodovodu na úrovni cca 13.000,00 eur a to i v prípade, ak dôjde
k navýšeniu ceny vody.
Poslanci OZ na pracovných poradách dňa 14.11. a 19.11.2013, kde bola vec
prerokovaná, predbežne odsúhlasili zvýšenie ceny za dodávku pitnej vody obecným
verejným vodovodom na úroveň, za akú bude vodu konečnému spotrebiteľovi predávať
v regióne spoločnosť TAVOS, a.s.. V prípade prijatia zmeny dôjde k navýšeniu ceny
z terajších 0,8255 eura/m3 vody na 0,8414 eura/m3 vody.
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Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 204 k určeniu ceny za dodávku pitnej vody obecným
verejným vodovodom.

204.
uznesenie
k určeniu ceny za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
od 1.1.2014 cenu za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom vo výške
0,8414 eura za 1 m3 dodanej vody.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
204 k určeniu ceny za dodávku pitnej vody obecným verejným vodovodom.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 204 k určeniu ceny za dodávku pitnej vody obecným verejným
vodovodom bolo schválené.

K bodu 11 programu OZ

Rozpočet Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 –
2016
Starosta obce informoval prítomných, že pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2014
sa opätovne, ako aj po minulé roky musel klásť dôraz na šetrenie na všetkých výdavkoch
obce.
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Základom pre tvorbu rozpočtu boli predpokladané bežné príjmy obce na úrovni
1.302.142,00 eur. V oblasti príjmov rozpočet počíta s navýšením príjmu z podielových daní
na úroveň 500.000,00 eur na základe materiálu, ktorý zaslal obciam ZMOS k tvorbe
rozpočtov na rok 2014.
Kapitálové príjmy obce v roku 2014 na úrovni 134.545,00 eur má tvoriť nenávratný
finančný príspevok v prípade realizácie výstavby zberného dvora a refundácia záverečnej
žiadosti o platbu súvisiacu s rekonštrukciou základnej školy, ktorá ešte stále nebola štátom
obci uhradená i keď dielo bolo dokončené v mesiaci jún 2011.
Bežné výdavky sú navrhované vo výške 1.140.299,00 eur. V tejto súvislosti starosta
uviedol, že po vyvesení návrhu rozpočtu bola v bežných výdavkoch identifikovaná súčtová
chyba – vyvesený návrh hovorí o sume všetkých bežných výdavkov 1.143.299,00 eur,
pretože do bežných výdavkov bola chybne zarátaná položka 717002 súvisiaca
s kapitálovými výdavkami.
Kapitálové výdavky vo výške 141.667,00 eur sú rozpočtované na výstavbu zberného
dvora, na nákup rezervného čerpadla do čerpacích kanalizačných staníc a úhradu
klampiarskych prác na budove základnej školy.
Výdavkové finančné operácie 114.600,00 eur predstavujú splátky úverov.
Rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 40.121,00 eur. Starosta uviedol, že
prebytok rozpočtu je dramaticky nízky a neumožňuje obci prakticky žiadny rozvoj. Okrem
už spomenutých kapitálových výdavkov (zberný dvor, nákup čerpadla), obec všetky svoje
príjmy minie na svoj bežný chod. Základným dôvodom je už spomínané vysoko stratové
prevádzkovanie kanalizácie a vodovodu. V prípade, ak by obec kanalizáciu a vodovod
neprevádzkovala, v rozpočte obce by ostávalo cca o 67.000,00 eur viac na rozvoj obce.
Práve skutočnosť, že obec Zeleneč na rozdiel od okolitých obcí prevádzkuje kanalizáciu
a vodovod, spôsobuje stagnáciu Zelenča v jeho ďalšom rozvoji.
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce dňa 25.11.2013. K návrhu
rozpočtu neboli v dobe určenej na jeho pripomienkovanie vznesené žiadne pripomienky.
Starosta ďalej uviedol, že v zmysle § 18f ods. l písm. c) zákona č. 369/1990 Zb,
hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. Ing. Božena
Ďurkovičová, hlavná kontrolórka obce Zeleneč vypracovala k návrhu rozpočtu odborné
stanovisko, ktoré bolo v elektronickej podobe doručené poslancom OZ v dostatočnom časom
predstihu, aby sa mohli so stanoviskom oboznámiť. Stanovisko konštatuje, že hlavná
kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Zeleneč predložený návrh rozpočtu
na rok 2014 a viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2016 schváliť.
Starosta ďalej uviedol, že návrh uznesenia je pripravený tak, aby mal starosta
v rozpočtovom roku 2014 zabezpečenú možnosť uskutočniť rozpočtové opatrenia –
rozpočtový presun bežných i kapitálových výdavkov do celkovej výšky 20.000,00 eur
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. Jedná sa o štandardný nástroj, pre
zabezpečenie aktualizácie rozpočtu, bez nutnosti zvolávať obecné zastupiteľstvo.
Návrh rozpočtu bol predbežne prerokovaný na pracovných poradách OZ dňa 19.11.
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a 3.12.2013. Na týchto poradách, poslanci OZ diskutovali aj o možnosti použitia prebytku
rozpočtu na niektoré nutné aktivity obce. Poslanci sa na poradách zhodli, že je nutné
bezodkladne pristúpiť k rekonštrukcii kotolne obecného úradu a materskej školy, ktoré sú v
havarijnom stave a kedykoľvek hrozí ich kolaps. Ako ďalšie možné použitie rozpočtového
prebytku bolo identifikované: realizácia samostatného kúrenia v telocvični, kde dochádza
k veľkým stratám na energiách, zníženie stropov na poschodí materskej školy a výmena
radiátorov v budove materskej škole. Poslanci na poradách požiadali starostu o analýzu
stavu a odhad predpokladaných výdavkov na uvedené aktivity.
Starosta uviedol, že na základe posúdenia odborníkmi nechal vypracovať predbežné
cenové ponuky, z ktorých vyplýva nasledovné:
- Kotolne obecného úradu i materskej školy sú skutočne v havarijnom stave,
kedykoľvek hrozí ich kolaps a v dôsledku zastaraných zariadení dochádza k veľkým
stratám na energiách.
- Na rekonštrukciu kotolne obecného úradu je potrebné rátať so sumou cca 15.100,00
eur.
- Na rekonštrukciu kotolne materskej školy je nutné rátať so sumou cca 12.000,00 eur.
- Na výmenu radiátorov v materskej škole je nutné rátať so sumou cca 7.800,00 eur.
- Na zníženie stropov v budove materskej školy je nutné rátať so sumou cca 7.800,00
eur.
- Na realizáciu samostatného kúrenia v telocvični základnej školy je nutné rátať so
sumou cca 6.000,00 eur.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ p. Mário Štefánek, ktorý
uviedol, že za najakútnejšiu považuje rekonštrukciu kotolne materskej školy, nakoľko ak
dôjde ku kolapsu, bude ohrozená jej prevádzka.
Poslanec OZ Ing. Krupa uviedol, že navrhuje prioritne realizovať rekonštrukcie
kotolní materskej školy a obecného úradu a s ostatnými aktivitami počkať. Starosta uviedol,
že s návrhom súhlasí.
Do rozpravy sa postupne zapojili i ďalší poslanci OZ, ktorí vyjadrili súhlas s návrhom
Ing. Krupu.
Starosta navrhol, aby rekonštrukcia kotolní obecného úradu a materskej školy bola
krytá rezervným fondom a nie rozpočtovým prebytkom. Ako dôvod uviedol, že v priebehu
roka môže dôjsť k výpadku príjmov na podielových daniach, prípadne k nutnosti kryť iné
zatiaľ nepredpokladané bežné výdavky.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby vyvesený návrh rozpočtu bol vo výdavkovej
časti doplnený o dve nové položky súvisiace s rekonštrukciou kotolne materskej školy v sume
12.000,00 eur a rekonštrukciou kotolne obecného úradu v sume 15.100,00 eur, pričom
uvedené výdavky budú v príjmovej časti rozpočtu kryté rezervným fondom.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
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PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Poslanci OZ odsúhlasili zmenu vyveseného návrhu rozpočtu v zmysle návrhu starostu.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 205 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročnému
rozpočtu na roky 2015 – 2016.

205.
uznesenie
k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročnému rozpočtu na roky 2015 – 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) rozpočet Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016;
b) že starosta obce je oprávnený v rozpočtovom roku 2014 schváliť rozpočtové
opatrenia – rozpočtový presun bežných i kapitálových výdavkov do celkovej výšky
20.000,- eur s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
a) zverejniť rozpočet Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 –
2016 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v termíne do 13.12.2013;
b) viesť evidenciu o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach a predložiť
informáciu o rozpočtových opatreniach na rokovanie obecného zastupiteľstva
o záverečnom účte Obce Zeleneč za rok 2014.
3. Ukladá
starostovi obce priebežne informovať obecné zastupiteľstvo o prijatých rozpočtových
opatreniach v roku 2014.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
205 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročnému rozpočtu na roky 2015 – 2016.

Hlasovanie:
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ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 205 k rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2014 a viacročnému rozpočtu na
roky 2015 – 2016 bolo schválené.

K bodu 12 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom
roku 2014
Starosta obce uviedol, že dňa 30.9.2013 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany ŠK Slávia Zeleneč. Uvedený
subjekt požiadal o dotáciu vo výške 19.684,00 eur (18.034,00 – futbal, 1.650,00 eur – stolný
tenis).
Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 19.11.2013 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 13.000,00 eur (12.000,00 –
futbal, 1.000,00 stolný tenis). Tieto prostriedky sú na uvedený účel určené i vo výdavkovej
časti rozpočtu obce na rok 2014.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 206 k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.

206.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
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dotáciu z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014
v celkovej výške 13.000,00 eur.
Účel použitia dotácie:

-

-

Futbalový oddiel – dotácia 12.000,00 eur:
odmeny trénerom,
doprava na športové podujatia,
kosenie hnojenie a príprava ihriska,
odmeny rozhodcom.
Stolnotenisový oddiel – dotácia 1.000,00 eur:
doprava na športové podujatia,
poplatky Slovenskému stolnotenisovému zväzu,
doplnenie dresovej výbavy,
nákup spotrebného materiálu (loptičky, sieťky, lepidlá, poťahy na rakety , čističe
a pod.)
usporiadanie turnajov (2 x turnaj žiakov a žiačok, 2 x turnaj dospelých) – nákup
diplomov, medailí, vecných cien a občerstvenia.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 206 k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč v rozpočtovom
roku 2014.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 140 k dotácii z rozpočtu obce Športovému klubu Slávia Zeleneč
v rozpočtovom roku 2014 bolo schválené.

K bodu 13 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč
v rozpočtovom roku 2014
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Starosta obce uviedol, že dňa 4.10.2013 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany Miestneho odboru Matice
Slovenskej Zeleneč. Uvedený subjekt žiada o dotáciu v celkovej sume 750,00 eur.
Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 19.11.2013 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 300,00 eur. Tieto
prostriedky sú na uvedený účel určené i vo výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2014.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 207 k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice
Slovenskej Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.

207.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč v rozpočtovom
roku 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice
v rozpočtovom roku 2014 v celkovej výške 300,00 eur.

Slovenskej

Zeleneč

Účel použitia dotácie:
Nákup občerstvenia (cukrovinky, nealko nápoje, mäso a mäsové výrobky, chlieb,
pečivo, prílohy) a úhrada dopravy pre účinkujúcich v súvislosti s organizáciou
podujatia „Deň ústavy Slovenskej republiky“.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 207 k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej Zeleneč
v rozpočtovom roku 2014.
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Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 207 k dotácii z rozpočtu obce Miestnemu odboru Matice Slovenskej
Zeleneč v rozpočtovom roku 2014 bolo schválené.

K bodu 14 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014
Starosta obce uviedol, že dňa 2.10.2013 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov – Základná organizácia Zeleneč. Uvedený subjekt žiada o dotáciu
v celkovej sume 1.240,00 eur.
Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 19.11.2013 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 1.240,00 eur. Tieto
prostriedky sú na uvedený účel určené i vo výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2014.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 208 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu
chovateľov poštových holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.

208.
uznesenie
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k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov – Základná
organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov –
Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014 v celkovej výške 1.240,00
eur.
Účel použitia dotácie:
- úhrada energií v klube,
- údržba areálu klubu,
- údržba prepravného vozíka,
- preprava holubov na súťaže,
- ceny pre víťazov súťaží.
K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 208 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 208 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov – Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014 bolo schválené.

K bodu 15 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná
organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014
Starosta obce uviedol, že dňa 1.10.2013 bola do podateľne Obecného úradu v Zelenči
doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany Slovenského zväzu
záhradkárov - Základná organizácia Zeleneč. Uvedený subjekt žiada o dotáciu v celkovej
sume 1000,00 eur.
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Žiadosť v zmysle Článku 6 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č.
2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč (ďalej v tomto bode
programu len „VZN“) posudzovalo na pracovnej porade dňa 19.11.2013 obecné
zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 800,00 eur. Tieto
prostriedky sú na uvedený účel určené i vo výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2014.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce uviedol, že v zmysle Článku 6 ods. 3. VZN poskytnutie jednotlivých
dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí uznesením. Obsahom
uznesenia je najmä: identifikácia príjemcu dotácie, výška schválenej dotácie, účel použitia
dotácie a konkretizácia aktivít, na ktoré bude dotácia použitá.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 209 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu
záhradkárov - Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.

209.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia Zeleneč
v rozpočtovom roku 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná organizácia
Zeleneč v rozpočtovom roku 2014 v celkovej výške 800,00 eur.
Účel použitia dotácie:
- nákup postrekov, hnojív, sadeníc stromov, kríkov, rastlín a nákup občerstvenia
pre brigádnikov v súvislosti s úpravou verejných priestranstiev v obci Zeleneč,
- úhrada nákladov spojených so vzdelávaním členov organizácie (návšteva
arboréta v Mlyňanoch, Veľtrhu kvetov v Bratislave a pod.),
- úhrada nákladov spojených s výstavou kvetov a zeleniny, ktorú organizácia
uskutoční v obci Zeleneč.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 209 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov - Základná
organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014.
48

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Uznesenie č. 209 k dotácii z rozpočtu obce Slovenskému zväzu záhradkárov Základná organizácia Zeleneč v rozpočtovom roku 2014 bolo schválené.

K bodu 16 programu OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014 do
30.6.2014
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce
Ing. Božena Ďurkovičová dňa 19.11.2013 predložila návrh plánu kontrolnej činnosti od
1.1.2014 do 30.6.2014. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle § 18f ods. 1, písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na
úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce, a teda sú splnené podmienky na jeho
schválenie obecným zastupiteľstvom. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky bol zaslaný
všetkým poslancom obce v dostatočnom predstihu, aby sa každý poslanec mohol
s materiálom oboznámiť.
Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč od 1.1.2014 do 30.6.2014:
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI OD 1.1.2014 DO 30. 6. 2014
1. Kontrola vykonávania inventarizácie podľa §§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p..
2. Kontrola programu 9 – bývanie rozpočtu obce, zmluva so ŠFRB o poskytnutí úveru na
bývanie, finančné toky pri splácaní úveru, náklady na bývanie, vyúčtovanie.
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
a plnenia uznesení mestského zastupiteľstva na základe požiadavky starostu obce alebo
poslancov obecného zastupiteľstva.
4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2013 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa ust. § 18f ods. 1
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas obdobia plánu kontrolnej činnosti.
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V Zelenči, 19. novembra 2013
Ing. Božena Ďurkovičová
hlavná kontrolórka obce

Starosta obce vyzval poslancov, aby v prípade, ak požadujú ďalšie konkrétne kontroly,
predniesli svoje požiadavky, prípadne požiadavky na kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky
vzniesli na hociktorom ďalšom zasadnutí OZ.
Starosta obce otvoril rozpravu. Do rozpravy sa prihlásila hlavná kontrolórka obce Ing.
Ďurkovičová, ktorá v stručnosti prítomným osvetlila návrh plánu svojej činnosti.
K návrhu plánu kontrolnej činnosti neboli žiadne pripomienky. Do rozpravy sa viac
nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 210 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Zeleneč od 1.1.2014 do 30.6.2014.

210.
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014 do 30.6.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014 do
30.6.2014.
2. Poveruje
hlavnú kontrolórku obce Zeleneč Ing. Boženu Ďurkovičovú vykonaním kontroly podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 210 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014
do 30.6.2014.

Hlasovanie:
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ZA: 9 (Bachratý, Boor Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Uznesenie č. 210 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014
do 30.6.2014 bolo prijaté.

K bodu 17 programu OZ

Plat hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč
Starosta obce uviedol, že plat hlavnej kontrolórky obce je určený v zmysle § 18c
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle odseku
(5) uvedeného ustanovenia môže obecné zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi
mesačnú odmenu až do výšky 30 % z platu určeného v odseku (1) uvedeného ustanovenia.
Starosta uviedol, že si vysoko cení prácu hlavnej kontrolórky obce Ing. Ďurkovičovej, ktorá
nielenže zodpovedne pristupuje ku kontrolnej činnosti, ale vo veľa prípadoch zamestnancom
obecného úradu poskytla vysoko odbornú pomoc, nakoľko má s činnosťou samosprávy
dlhoročné skúsenosti a znalosti.
Na pracovnej porade OZ, dňa 14.11.2013 navrhol starosta poslancom obce od
1.1.2014 schváliť mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke Obce Zeleneč vo výške 30 %
z platu určeného zákonom. Poslanci po prerokovaní predbežne odsúhlasili, že mesačná
odmena hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.1.2014 bude vo výške 15 % z platu
určeného zákonom.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 211 k platu hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč.

211.
uznesenie
k platu hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
že v zmysle ustanovenia § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určený plat hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč bude od
1.1.2014 zvýšený o mesačnú odmenu vo výške 15 % z platu určeného zákonom.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
211 k platu hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 211 k platu hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč bolo schválené. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Ďurkovičová poslancom poďakovala.

K bodu 18 programu OZ

Rôzne
18.1. Odmeny poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva obce

Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
za ich aktívnu prácu počas celého roka 2013. Osobitne poďakoval poslancom za ich aktivitu
v komisiách, do ktorých boli zaradení.
Starosta uviedol, že osobitne chce poďakovať najmä komisii pre kultúru,
vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci, ktorej členmi sú i iní občania obce ako poslanci,
za ich aktívnu prácu pri usporiadaní kultúrnych podujatí počas roka 2014 a najmä osláv 770.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Zeleneč. Starosta uviedol, že si prácu ľudí, ktorí
pracujú v oblasti kultúry v obci mimoriadne cení.
Starosta uviedol, že v zmysle Čl. 3, ods. (5) schválených Zásad odmeňovania
poslancov, Finančná komisia OZ navrhuje odmeny poslancom za osobný podiel na splnení
významných úloh samosprávy. Na porade OZ dňa 14.11.2013 Finančná komisia navrhla,
aby bol každý poslanec OZ odmenený sumou 584,00 eur v hrubom.
Na porade OZ dňa 14.11.2013 sa poslanci OZ ďalej dohodli na osobitnom odmenení
členov komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci v celkovej výške
1630,00 eur za ich celoročný prínos pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci.
O konkrétnej výške odmeny jednotlivým členom komisie rozhodla predsedníčka komisie
Mgr. Gabriela Demovičová.
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Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 212 k odmenám poslancom a členom komisií Obecného
zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy.

212.
k odmenám poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za
osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
a) v súlade s Čl. 3, ods. (5) schválených Zásad odmeňovania poslancov, odmeny
všetkým súčasným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný
podiel na plnení úloh obecnej samosprávy v roku 2013 v sume á 584,00 eur,
b) odmeny členom komisie pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci:
- p. Milošovi Tibenskému
300,00 eur,
- p. Lívii Seleckej
350,00 eur,
- p. Františkovi Hornáčkovi
100,00 eur,
- p. Andrejovi Hornáčkovi
100,00 eur,
- p. Štefánii Slobodovej
140,00 eur,
- Mgr. Art. Ľubomíre Dušaničovej
140,00 eur,
- p. Štefanovi Boorovi
100,00 eur,
- Mgr. Gabriele Demovičovej
300,00 eur,
- p. Petrovi Slovákovi
100,00 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 212 k odmenám poslancom a členom
komisií Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej
samosprávy.

Hlasovanie:
ZA: 9 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0
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Uznesenie č. 212 k odmenám poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva
obce Zeleneč za osobný podiel na splnení úloh obecnej samosprávy bolo prijaté.

18.2.
Poslanec OZ Ing. Krupa upozornil na časté výpadky verejného osvetlenia v obci.
Starosta odpovedal, že o tomto probléme vie a situácia ho mrzí. Dôvodom sú staré
rozvody verejného osvetlenia, ktoré v prípade väčšieho vetra skratujú a osvetlenie vypadáva.
Obecný úrad môže riešiť situáciu iba čiastočne, identifikovaním miest, kde dochádza ku
skratom, čo je pomerne náročné. Na komplexné riešenie obec nemá financie.
Poslanec OZ Ing. Krupa ďalej upozornil, že napriek dopravnému značeniu, ktoré
zakazuje vjazd nákladných vozidiel v smere od Trnavy, nákladné vozidlá obcou stále
prechádzajú.
Starosta uviedol, že dňa 26.11.2013 bol na stretnutí s riaditeľom Obvodného
oddelenia PZ – Cífer, ktorého opakovane požiadal o vykonávanie kontrol zameraných na
porušovanie dopravného značenia nákladnými vozidlami. Riaditeľ na stretnutí uviedol, že
takéto kontroly v rámci svojich možností vykonávajú. Poslanec OZ p. Mário Štefánek
potvrdil, že hliadku PZ pri takejto činnosti zaregistroval.
Poslanec OZ p. Peter Slovák uviedol, že obyvatelia „bytovky“ na Nezábudkovej ulici
žiadajú oplotenie miest, kde sa nachádzajú smetné nádoby, nakoľko pri silnom vetre
odpadky rozfúkava po okolí.
Starosta odpovedal, že zistí, koľko financií by takéto oplotenie stálo a bude
informovať poslancov, či v rozpočte bude na to priestor.

K bodu 19 programu OZ

Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný.
JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým
príjemné strávenie vianočných sviatkov, úspešný vstup do Nového roku a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
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V Zelenči, dňa ..................

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

V Zelenči, dňa ..................

V Zelenči, dňa ..................

p. Stanislav Bachratý
overovateľ

p. Štefan Boor
overovateľ

V Zelenči, dňa ..................
p. Monika Vallová
zapisovateľka
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