Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 10.12.2018 v Kultúrnom dome v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov OZ Zeleneč volebného obdobia 2014 – 2018
- 9 novozvolených poslancov OZ Zeleneč volebného obdobia 2018 – 2022
- doterajšia starostka obce vo volebnom období 2014 – 2018 Ing. Daniela Mizerová
- novozvolený starosta obce vo volebnom období 2018-2022 Mgr. Ľubomír Jedlička
- predseda Miestnej volebnej komisie k voľbám do orgánov samospráv 2018 p. Jarmila
Matisová
- ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
- občania obce a hostia
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Príhovor odchádzajúcej starostky obce
Oznámenie predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
5. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií a vedenia
zasadnutia novozvolenému starostovi obce
6. Zloţenie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
- Prestávka –
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
10. Zriadenie ďalších komisií a voľba ich predsedov
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva
12. Ţiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej starostke
13.Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia
Úvodom ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zaznela hymna SR.
Prvú časť ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Zeleneč o 18:00 hod. otvorila a viedla
Ing. Daniela Mizerová, ktorá oboznámila prítomných s priebehom a návrhom programu
ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu 2 programu OZ:

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zasadnutia starostka obce určila Ing. Miroslavu Uhliarovú a za
overovateľov zápisnice určila Ing. Petra Krupu a Ing. Jaromíra Matisa.
K bodu 3 programu OZ:

Príhovor odchádzajúcej starostky obce
Starostka obce Ing. Daniela Mizerová vystúpila s príhovorom:
„Váţení páni poslanci OZ, váţení občania, milí hostia !
Táto chvíľa – dobrovoľný odchod z postu starostky obce sa v mojom ţivote opakuje po
druhýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2010 a odchádzala som s dobrým pocitom. S poslancami
vtedajšieho obecného zastupiteľstva sme zrealizovali niekoľko pekných a aj náročných
projektov, podarilo sa nám získať dotácie vo výške viac ako 4 mil. eur.
Posledných päť minút vo funkcii starostky obce Zeleneč
vyhodnotenie funkčného obdobia 2014 – 2018.

vyuţijem na krátke, stručné

V prvom roku tohto volebného obdobia sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu strechy
budovy obecného úradu, pomoc prišla v podobe dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky,
časť financií sme dali z vlastného rozpočtu. Neskôr sme vybudovali multifunkčné ihrisko
v areáli základnej školy, financované z vlastných zdrojov a tieţ z dotácie ÚV SR. Pri dome
smútku sme postavili prístrešok a na dome smútku sme vyhotovili nové fasádne omietky.
Urobili sme tak veľmi potrebný chodník na Hlavnej ulici a na ulici Školská a Výhon. Ďalej sa
nám podarilo vybudovať cestnú komunikáciu na ulici Podolky a prepojovací chodník medzi
týmito ulicami a po nadobudnutí vlastníctva k pozemku bola vybudovaná aj pripojovacia
komunikácia a chodník z ulice Paţiť na Podolky. V tomto roku sa nám podarilo získať
dotáciu z Enviromentálneho fondu na zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného
úradu, jednoduchšie povedané na zateplenie fasády a výmenu okien. Pouţili sme aj vlastné
zdroje, z ktorých sme zrekonštruovali aj časť interiéru obecného úradu. Z vlastných zdrojov
sme na kultúrnom dome vymenili okná, zateplili fasádu, staré lokálne vykurovanie sme
vymenili za ústredné a čiastočne sme zrekonštruovali aj interiér kultúrneho domu. Zvýšená
intenzita dopravy v obci si vyţiadala urobiť návrh a projekt dopravného značenia, ktorý sme
zrealizovali. Osadili sme informačné tabule s názvami ulíc. V súčasnosti prebieha realizácia
projektu Zelená infraštruktúra , financovaného z dotácie získanej z Ministerstva
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pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Za svoj osobný úspech povaţujem realizáciu rádiového
telemetrického systému, ktorý vyuţíva firma MAVOS Voderady pri prevádzke nášho
obecného vodovodu.
Za všetko, čo sa nám podarilo urobiť, patrí vďaka poslancom obecného zastupiteľstva,
ďakujem Vám za spoluprácu a trpezlivosť, poďakovať chcem všetkým, ktorí urobili niečo
pre obec, či uţ pri obecných brigádach alebo pri starostlivosti o zeleň – záhradkárom,
seniorom, menovite poslancovi OZ p. Máriovi Štefánkovi, pánovi Boórovi, p. Reiprichtovi,
Komunite Zeleneč, ďakujem našim hasičom za pomoc v ťaţkých chvíľach pri havarijných
situáciách, všetkým, ktorí svoj voľný čas venujú deťom - výchove budúcich členov
Dobrovoľného hasičského zboru, ale aj budúcich športovcov. Ďakujem Nadšencom, ktorí
udrţujú tradície, holubárom, vinárom, poľovníkom, našej dychovej hudbe, všetkým, ktorí sa
podieľali na spoločenskom ţivote obce, za spoluprácu ďakujem pánovi farárovi ThMgr.
Jozefovi Lehotskému, predsedníčke PD Zeleneč Ing. Zuzke Slezákovej, riaditeľke ZŠ s MŠ
ThLic. Danke Depešovej, nakoniec ďakujem tým, s ktorými som za posledné štyri roky
preţila moţno viac času ako s mojou rodinou – zamestnancom obecného úradu, ktorí
zodpovedne zabezpečovali riadny chod obecného úradu. Ak som niekomu zabudla
poďakovať, nebolo to úmyselne.
O chvíľu budeme mať nové vedenie obce, ktorému dali občania vo voľbách dôveru a ktorému
ţelám veľa úspechov. Vám všetkým ţelám v tomto predvianočnom období pokojné preţitie
blíţiacich sa vianočných sviatkov.“

K bodu 4 programu OZ:

Oznámenie predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy oboznámila prítomných
Matisová – predseda miestnej volebnej komisie:
Výsledky volieb v obci Zeleneč vo voľbách
10.11.2018:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

p. Jarmila

do orgánov samosprávy, konaných

2 196
1 030

V percentuálnom vyjadrení je to 48,9 %. Platné volebné hlasy 46,9 %. Od r. 2006, kedy
bolo percentálne zastúpenie zúčastnených voličov 59,9 %, kaţdé volebné obdobie počet
zúčastnených voličov klesá, hoci obec sa rozrastá a počet obyvateľov stúpa.
Kandidáti na funkciu starostu obce:
Mgr. Ľubomír Jedlička – nezávislý kandidát
Ing. Jaromír Matis - nezávislý kandidát
Ing. Dušan Orešanský - nezávislý kandidát
Za starostu obce Zeleneč bol zvolený

počet platných hlasov
454
265
297

Mgr. Ľubomír Jedlička s počtom hlasov 454
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Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:
počet platných hlasov
639
634
584
575
541
528
487
473
454

Ing. Peter Krupa, KDH
Richard Čavojský, nezávislý kandidát
Marek Vavro, nezávislý kandidát
Ing. Zuzana Mizerová, nezávislý kandidát
Mária Jurčová, nezávislý kandidát
Mgr. Peter Kyselica, KDH
Dušan Droppa, Smer-SD
Ing. Jaromír Matis, nezávislý kandidát
Ing. Stanislav Koči, nezávislý kandidát
Náhradníci na poslancov obecného zastupiteľstva:
Mgr. Agneša Hinčeková

415

Predsedníčka miestnej volebnej komisie skonštatovala, ţe voľby v našej obci prebehli
v pokojnej atmosfére v súlade so zákonom, za čo všetkým patrí úprimná vďaka.
K bodu 5 programu OZ:

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií a vedenia
zasadnutia novozvolenému starostovi obce
Predsedníčka miestnej volebnej komisie vyzvala novozvoleného starostu Mgr.
Ľubomíra Jedličku, aby zloţil sľub starostu obce Zeleneč predpísaný zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mgr. Ľubomír Jedlička prečítal sľub starostu:
,, Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
a svojím podpisom sľub potvrdil.
Následne odchádzajúca starostka obce Ing. Daniela Mizerová odovzdala insígnie
novozvolenému starostovi Mgr. Ľubomírovi Jedličkovi a poţiadala ho, aby prevzal vedenie
zasadnutia OZ. Starosta obce prevzal vedenie zasadnutia OZ.
K bodu 6 programu OZ:

Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva
predpísaný zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
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„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodrţiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Následne slovom sľubujem a svojím podpisom sľub potvrdili všetci novozvolení poslanci:
Richard Čavojský, Dušan Droppa, Mária Jurčová, Ing. Stanislav Koči, Ing. Peter Krupa,
Mgr. Peter Kyselica, Ing. Jaromír Matis, Ing. Zuzana Mizerová, Marek Vavro.
P. Jarmila Matisová, predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia
novozvoleným poslancom OZ obce Zeleneč.
K bodu 7 programu OZ:

Vystúpenie novozvoleného starostu
Odchádzajúca starostka Ing. Daniela Mizerová poţiadala novozvoleného starostu o príhovor:
„Vážené dámy, vážení páni, poslanci, obyvatelia našej obce, milí hostia, Zelenčania,
Linčané.
Vzácna súhra okolností nám umožnila, aby sme sa takto pred sviatkami pokoja, zišli na
ustanovujúcom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v novom volebnom období.
Teraz Tu pred chvíľou, sme sa slávnostným sľubom zaviazali, nasledujúce 4 roky pracovať
pre našu obec Zeleneč a Slovenskú republiku.
Osobne to povaţujem za veľkú poctu a česť, ale tu a teraz uţ aj za veľkú zodpovednosť a
záväzok. Zodpovednosť za náš krásny, rastúci Zeleneč s rešpektom. S rešpektom,
spokojnosťou a pocitom pokoja.
Je dôleţité pochopiť význam a zmysel svojho poslania , vzniknutého z dôvery občanov.
Je to pochopenie a obeta pre veci verejné, pričom prácu starostu posudzujú a hodnotia
občania podľa toho, čo nové a viditeľné sa v obci objavilo a čo sa deje , či je to v ich
prospech. I keď vieme, ţe všetko sa naraz urobiť nedá. S pokorou... Nájsť správnu cestu si
vyţaduje umenie kompromisu, umenie nájsť riešenie, presvedčiť občanov a prijať správne
rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť zodpovednosť. Myslieť
a konať strategicky, efektívne, ekonomicky. Byť diplomat a konať v prospech celého
spoločenstva obce Zeleneč.
Novozvoleným poslancom blahoţelám k zvoleniu a verím, ţe v nasledujúcich štyroch rokoch
spoločne urobíme maximum v prospech našich občanov a celej obce. Verím, ţe nová zostava
poslancov, bude dobrým partnerom pre starostu obce, a starosta obce dobrým partnerom
obecného zastupiteľstva.
Našou prioritou bude verejný záujem o potreby obyvateľov obce Zeleneč. Ľudia nás budú
hodnotiť nie podľa rečí, ale podľa skutkov. A tých bude potrebné vykonať veľmi veľa.
Nielen pri budovaní obce a jej skrášľovaní, ale aj v medziľudských vzťahoch, ale i v
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komunikácii pri upevňovaní hrdosti na ňu, v efektívnom riadení mať dobrý vlastný
prehľad a organizáciu práce. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých s podporou a
pomocou našich občanov. Ţelajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť a
pokoj v našich rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov Zelenčanov.
Vďaka patrí bývalej starostke, všetkým poslancom, ktorí boli v obecnom zastupiteľstve
predchádzajúce štyri roky. Veľké poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu, ktorých
práca je veľmi náročná, samozrejme mnohým občanom, dobrovoľníkom a celému
tretiemu sektoru.
Vážení prítomní, vstupoval som do týchto volieb s predsavzatím, realizovať svoj volebný
program, zameraný pre potreby občanov a celého Zelenča. Voliči mi túto moţnosť dali a
mojou povinnosťou je jeho realizácia. Budem starostom všetkých občanov. Starostom,
ktorý sa stará, chráni, ale aj očakáva dodržiavanie zákonov a nariadení. Verím v efektívnu
spoluprácu s obecným zastupiteľstvom, lebo len spoločnými silami môţeme dospieť k
úspechu a úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich občanov. Prajem
nám všetkým, aby sme túto prácu vykonávali s láskou k nášmu Zelenču a s pocitom hrdosti
a dôstojnosti. Ţelám nám dobrú spoluprácu s riaditeľkou a vedením základnej a materskej
školy a verím, ţe sa nám bude neustále dariť zlepšovať podmienky, rast, všestrannosť,
poznanie a vzdelanosť detí v spolupráci s rodičmi. Zeleneč je aj farnosť, má správcu , pána
farára , s ktorým chcem spolupracovať, počúvať Božie slovo, múdrosť, rozvahu, pokoj a
um, ktorý prospieva pokoju a pohode v Zelenči.
Vážení poslanci, občania máme roľnícku tradíciu, poľnohospodárske druţstvo je naše jediné
a produkujúce, fungujúce , je to naša tradícia. Naše dedičstvo otcov a materí.
Tak ako aj naši športovci, hasiči, holubári, záhradkári, vinohradníci, dychovka, nadšenci,
zbor, dobrovoľníci, divadelníci, seniori a všetci ostatní nemenovaní Zelenčania sú naše
dedičstvo, naše bohatstvo, ktoré nám bolo zverené a mi sa musíme starať, spolupracovať,
chrániť a zveľaďovať to, čo nám bolo zverené.
Z vôle ľudu a Pána Boha.
Nech nám v Zelenči chutí žiť.
Milí priatelia,
Stojíme na prahu VIANOC a NOVÉHO ROKU, preto mi dovoľte, aby som v závere svojho
vystúpenia všetkým obyvateľom našej obce v mene svojom i v mene pracovníkov obecného
úradu zaţelal príjemné sviatky, pevné zdravie a veľa síl pri napĺňaní ţivotných plánov a
predsavzatí. Nech sú nasledujúce sviatky pokoja , ako aj ďalšie roky Vášho ţivota naplnené
pocitom spokojnosti a šťastia.
Vinšujem Vám v títo slávné svátky, Krista Pána narodzený aj Nový Rok , aby Vám dal Pán
Boh zdraví , ščascí a Boţé poţehnáný a po smrci královstva nebeského obsáhnut mohli.
Nech Nám pri tom všetkým Pán Boh pomáha.
Ďakujem.“
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Starosta obce vyhlásil krátku prestávku a oboznámil všetkých prítomných, ţe po
prestávke bude pokračovať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 8 programu OZ:

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička prečítal program ustanovujúceho zasadnutia
OZ. Navrhol, aby sa pokračovalo v zasadnutí podľa nasledovne upraveného programu:
9. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
10. Zriadenie komisií
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť
obecného zastupiteľstva
12. Ţiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej starostke
13.Určenie platu starostu obce
14. Interpelácie poslancov bez diskusie
15. Záver

zasadnutie

Starosta obce dal hlasovať za schválenie programu v upravenom znení z toho dôvodu,
ţe niektoré body, ktoré boli v pôvodnom programe nie je nutné riešiť v zmysle zákona na
slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí a budú riešené na riadnom zasadnutí OZ, ktoré bude
zvolané starostom obce v januári 2019. Zároveň oboznámil prítomných, ţe v zmysle
Rokovacieho poriadku sa bude vykonávať zvukový záznam, podľa ktorého sa bude robiť
prepis do zápisnice.
Starosta obce navrhol dať hlasovať za upravený program.
Hlasovanie:
ZA: 9
(Richard Čavojský, Dušan Droppa, Mária Jurčová, Ing. Stanislav Koči, Ing. Peter Krupa,
Mgr. Peter Kyselica, Ing. Jaromír Matis, Ing. Zuzana Mizerová, Marek Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
K bodu 9 programu OZ:

Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do mandátovej komisie nasledovných poslancov OZ:
- predseda : p. Ing. Stanislav Koči
- členovia: p. Richard Čavojský
p. Mária Jurčová
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce návrhy
neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
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Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Droppa, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová, p. Vavro)
ZDRŢALI SA: 3 (p. Čavojský, p. Jurčová, Ing. Koči)

PROTI: 0

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
- predseda : p. Ing. Peter Krupa
- členovia: p. Ing. Zuzana Mizerová
p. Marek Vavro
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce návrhy
neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Čavojský, p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Mgr. Kyselica, Ing. Matis)
PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 3 (Ing. Krupa, Ing. Mizerová,p. Vavro)

Starosta obce poţiadal zapisovateľku, aby odovzdala, predsedom komisií pripravené
materiály - Správu mandátovej komisie a návrhy uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva
a následne vyzval predsedu Mandátovej komisie Ing. Kočiho, aby prečítal správu Mandátovej
komisie.
Správa Mandátovej komisie o overení sľubu starostu obce Zeleneč a poslancov
Obecného zastupiteľstva v Zelenči vo volebnom období 2018 – 2022:
Mandátová komisia potvrdzuje, ţe na základe volieb do orgánov samosprávy obce,
konaných 10. 11. 2018 v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
a) novozvolený starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička zloţil zákonom predpísaný
sľub starostu obce Zeleneč,
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Zelenči:
Richard Čavojský
Dušan Droppa
Mária Jurčová
Ing. Stanislav Koči
Ing. Peter Krupa
Mgr. Peter Kyselica
Ing. Jaromír Matis
Ing. Zuzana Mizerová
Marek Vavro
zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Zelenči.
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Starosta obce poţiadal
uznesenia č. 1:

predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu

Uznesenie č. 1/2018
k informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a k overeniu
zloţenia sľubu starostu obce Zeleneč a poslancov Obecného zastupiteľstva
v Zelenči vo volebnom období 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 10. 11. 2018
2. Konštatuje, že:
a) novozvolený starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička zloţil zákonom predpísaný
sľub starostu obce Zeleneč,
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Zelenči:
Richard Čavojský
Dušan Droppa
Mária Jurčová
Ing. Stanislav Koči
Ing. Peter Krupa
Mgr. Peter Kyselica
Ing. Jaromír Matis
Ing. Zuzana Mizerová
Marek Vavro
zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Zelenči.
Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 1:
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský,p. Droppa,p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 1/2018 bolo prijaté.

Starosta obce privítal hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Niţnana, ktorý sa
opravedlnil zo začiatku ustanovujúceho zastupiteľstva, nakoľko sa zúčastnil na
ustanovujúcom zastupiteľstve vo Voderadoch.
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K bodu 10 programu OZ:

Zriadenie komisií
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, ţe v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je moţné zriadiť ďalšie komisie Obecného
zastupiteľstva. Komisie sa môţu zriaďovať podľa zákona aj počas celého volebného obdobia
podľa potreby OZ a udalostí, ktoré sa udejú. Starosta obce oboznámil prítomných, ţe
predsedovia jednotlivých komisií podľa upraveného programu nebudú volení na
ustanovujúcom zastupiteľstve, ale aţ na riadnom pracovnom zasadnutí OZ. Následne si
predsedovia komisií zvolia tím odborníkov, ktorí budú pracovať v týchto komisiách. Starosta
obce navrhol zriadiť nasledovné komisie pri obecnom zastupieľstve:







Finančná komisia
Komisia ochrany verejného záujmu
Stavebná komisia
Komisia pre ţivotné prostredie
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku.

Starosta obce následne vyzval poslancov, aby predniesli svoje prípadné návrhy na
doplnenie a zriadenie ďalších komisií. Ţiadne doplňujúce návrhy neboli prednesené.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu
uznesenia č. 2:

Uznesenie č. 2/2018
k zriadeniu komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Zelenči vo volebnom období
2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Zriadenie nasledovných komisií pri Obecnom zastupieľstve v Zelenči vo volebnom období
2018-2022:







Finančná komisia
Komisia ochrany verejného záujmu
Stavebná komisia
Komisia pre ţivotné prostredie
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku.

Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 2:

10

Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský,p. Droppa,p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 2/2018 bolo prijaté.
K bodu 11 programu OZ:

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol, aby sa poslancom OZ, ktorý bude v zmysle § 12, ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávať a viesť zasadnutie
OZ v zákonom určených prípadoch, stal poslanec Ing. Peter Krupa. Tento svoj návrh s p.
poslancom prerokoval a p. poslanec Ing. Krupa vyslovil súhlas s týmto návrhom.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu
uznesenia č. 3:

Uznesenie č. 3/2018
k Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
1. Poveruje
vo volebnom období 2018 – 2022 Ing. Petra Krupu, poslanca Obecného zastupiteľstva
v Zelenči zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči pripraviť písomné poverenie obecného zastupiteľstva pre Ing.
Petra Krupu a predloţiť na podpis starostovi obce.
Termín: do 15.01.2019
Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 3
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský,p. Droppa,p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
Ing. Mizerová, p.Vavro)
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ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 3/2018 bolo prijaté.
K bodu 12 programu OZ:

Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej starostke
Starosta obce prečítal ţiadosť bývalej starostky obce Ing. Daniely Mizerovej o
náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v zmysle § 2, ods. 2 zákona č.253/1994 Z. z. o
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Starosta
obce navrhol, aby 6,5 dňa nevyčerpanej dovolenky bolo odchádzajúcej starostke
preplatených.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu
uznesenia č. 4:

Uznesenie č. 4/2018
k ţiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej starostke
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Súhlasí
s preplatením 6,5 dňa nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcej
Mizerovej

starostke Ing. Daniele

Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 4
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský,p. Droppa,p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 4/2018 bolo prijaté.
K bodu 13 programu OZ:

Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom
Starosta obce informoval poslancov, ţe je potrebné v zmysle § 3 a 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov určiť plat starostu obce.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Krupu o predloţenie návrhu
uznesenia č. 5:
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Uznesenie č. 5/2018
k určeniu platu starostu obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Konštatuje, že
základný mesačný plat starostu obce Zeleneč je určený podľa § 3 a 4 ods. 1) zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, ako 2,2–násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok.
Starosta obce dal hlasovať za prijatie uznesenia č. 5
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Čavojský,p. Droppa,p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis,
Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 5/2018 bolo prijaté.

K bodu 14 programu OZ:

Interpelácie poslancov bez diskusie
Starosta obce informoval prítomných, ţe všetci poslanci za predchádzajúce volebné
obdobie obdrţali Ďakovný pozdrav od odchádzajúcej starostky.
Starosta obce vyzval poslancov na prednesenie svojich pripomienok a otázok:
P. poslanec Ing. Krupa poţiadal doriešiť ţiadosť p. Denisa Jakaboviča na
jednorázový príspevok na kúpu elektrického vozíka. Poslanci ţiadosť prerokovali na
zasadnutí OZ dňa 8.11.2018 a odporučili starostke obce vyţiadať od p. Jakaboviča stanovisko
zo zdravotnej poisťovne k výške preplatenia el. vozíka z prostriedkov zdravotnej poisťovne
a výške doplatku zo strany pacienta. P. poslanec Štefánek oznámil, ţe sa vzdáva koncoročnej
odmeny a poţiadal o navýšenie rozpočtu na poloţke Jednorázová sociálna výpomoc na
programe 10, podprograme 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi o sumu 550,- € na kúpu
elektrického vozíka. Zapisovateľka Ing. Uhliarová oznámila, ţe táto suma bola p. D.
Jakabovičovi vyplatená a bolo doloţené stanovisko zdravotnej poisťovne, ţe ich poistenec si
ţiadne zdravotnícke pomôcky neţiadal.
Starosta obce oboznámil prítomných, ţe k tejto pripomienke nie sú pripravené podklady,
nakoľko tento bod nebol v pôvodnom programe a preto nie je moţné rokovať a rozhodnúť
o tomto príspevku. Hlavný kontrolór obce Ing. Niţnan oboznámil prítomných, ţe zo strany
ţiadateľa je dobré poradiť sa na obecnom úrade, čo je potrebné doloţiť k ţiadostiam
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o príspevok. Ďalej hlavný kontrolór obce upozornil prítomných, ţe ustanovujúce
zastupiteľstvo má slávnostný charakter a preto by sa na ňom nemali riešiť ţiadne pracovné
veci. Starosta obce prisľúbil, ţe sa oboznámi s dokumentáciou predloţenou ku ţiadosti
o príspevok a tento príspevok sa bude riešiť na najbliţšom pracovnom zasadnutí OZ.
P. poslankyňa Ing. Mizerová sa spýtala starostu obce, či sa vzdáva funkcie
prísediaceho na Okresnom súde Trnava. Starosta obce informoval prítomných, ţe sa
nevzdáva funkcie prísediaceho, nakoľko to nie je to v rozpore so zákonom,
má
rozpojednávaných viacero veľmi závaţných trestných činov, ktoré sa pojednávajú niekoľko
rokov. Je potrebné tieto veci dopojednávať, aby sa z dôvodu voľby nového sudcu celé
pojednávania nemuseli vracať späť. Starosta obce prisľúbil, ţe dá dotaz na Ministerstvo
vnútra, resp. spravodlivosti, či je moţné vykonávať túto funkciu a v lehote 30 dní Komisii
ochrany verejného záujmu doručí príslušný doklad.
P. poslankyňa Ing. Mizerová upresnila dôvod svojej otázky, a to z dôvodu časovej náročnosti
vykonávať aj funkciu starostu, aj funkciu asesora. K tejto otázke sa pridala aj p. poslankyňa
Jurčová. Hlavný kontrolór obce poţiadal starostu obce, aby upresnil, koľko krát v mesiaci sa
zúčastňuje na pojednávaniach a koľko asi trvajú. Starosta obce odpovedal, ţe v jednotlivých
mesiacoch je rozdielny počet pojednávaní, cca 4 – 5, niektoré trvajú iba 15 - 30 minút, tak
podľa jeho názoru z časového hľadiska je moţné zvládnuť obidve funkcie, nakoľko starostom
obce je 24 hodín denne a svoj pracovný čas si vie zariadiť tak, aby plnil všetky svoje úlohy
vyplývajúce z funkcie starostu. V súčasnosti má rozpojednávaných 12 vecí a niektoré sú
odročené do júna 2019.
Starosta obce informoval prítomných, ţe podľa predchádzajúcich informácií bolo
oznámené, ţe prvou náhradníčkou na poslanca OZ Zeleneč sa stala p. Mgr. Hinčeková.
V prípade, ţe by sa starosta obce vzdal funkcie starostu, prvým náhradníkom na poslanca OZ
Zeleneč by bol on, nakoľko bol občanmi zvolený za poslanca počtom hlasov 586, čo neprijal
a nezloţil sľub poslanca, nakoľko bol zvolený za starostu obce.
P. poslankyňa Ing. Mizerová sa spýtala na termíny ďalších riadnych zasadnutí
obedného zastupiteľstva, starosta obce odpovedal, ţe na budúcom zasadnutí OZ, ktoré sa
uskutoční v januári 2019, si dohodnú poslanci so starostom termíny na rok 2019.
Starosta obce oznámil, ţe môţe v decembri ešte zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na
návrh ktoréhokoľvek poslanca alebo poţiadavky úradov. Ďalej oznámil, ţe dnes o 17:00 hod.
prevzal informatívne agendu obce a kľúče od odchádzajúcej starostky za účasti ekonómky
obce a poslancov OZ Ing. Krupu a p. Jurčovej a podpísal delimitačný protokol.
P. poslankyňa M. Jurčová poţiadala o zasielanie návrhu zápisnice OZ kaţdému
poslancovi na prípadné pripomienky, nie len overovateľom. Starosta obce odpovedal, ţe zo
zákona je potrebné najskôr overiť zápisnicu overovateľmi a aţ overenú zápisnicu zašle
obecný úrad kaţdému poslancovi.
Hlavný kontrolór upresnil, ţe je potrebné spísať všetky mailové adresy poslancov a zo
zákona je povinnosť 3 dni pred konaním zasadnutia OZ oboznámiť poslancov s materiálmi,
ktoré sa budú prerokovávať na zasadnutí OZ.
Starosta obce oznámil poslancom, ţe bude vypracovaný nový Rokovací poriadok,
ktorý bude podrobne upravovať rokovania OZ.
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K bodu 15 programu OZ:

Záver
Starosta obce o 20:15 hod. ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ, zaţelal všetkým
pokojné a milostiplné sviatky a pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie.
V Zelenči, dňa 19.12.2018

Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

....................................
Ing. Jaromír Matis
overovateľ

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

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