Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, konaného
4.2.2014 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny (zo zasadnutia OZ sa ospravedlnil poslanec OZ p. Stanislav Bachratý z dôvodu
rodinnej rekreácie)
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Zeleneč Ing. Božena Ďurkovičová
- zapisovateľka p. Monika Vallová
- 1 občan obce
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. Informácia starostu obce k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č.
7/2013.
4. Informácia hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 5/2013.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč za kalendárny rok 2013.
6. Štatút Obecnej knižnice v Zelenči.
7. Výzva na voľbu členov rady školy „Základná škola s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč“, delegácia zástupcov zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za členov rady školy,
výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
8. Štruktúra kariérových pozícií pedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč.
9. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok 2014.
10. Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy, ktorá je súčasťou
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč pre školský rok 2014/2015.
11. Čas prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč.
12. Žiadosť občianky obce Zeleneč o jednorazovú sociálnu výpomoc.
13. Rôzne.
14. Záver.
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K bodu 1 programu OZ

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Zeleneč, odsúhlasenie programu zasadnutia
22. 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 8 poslancov OZ a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov p. Viliama Bučányho a p.
Rudolfa Friča.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Moniku Vallovú.
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:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 22. 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.
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Za predsedu návrhovej komisie starosta odporučil poslankyňu OZ Mgr. Gabrielu
Demovičovú a za členov komisie Ing. Petra Krupu a p. Petra Slováka.
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

Hlasovanie:
ZA: 5 (Boor, Bučány, Frič, Kraicová, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 3 (Demovičová, Krupa, Slovák)
Predseda a členovia návrhovej komisie boli schválení.

K bodu 3 programu OZ

Informácia starostu obce k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové
opatrenie č. 7/2013
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 18.12.2013 schválil v rámci svojej
kompetencie v zmysle uznesenia OZ č. 137 zo dňa 11.12.2012 rozpočtové opatrenie č.
7/2013. Jednalo sa o nasledovné rozpočtové opatrenie:

Rozpočtové opatrenie č. 07/2013
V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 137 zo dňa 11.12.2012, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 07/2013 –
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 611

Tarifný plat ocú

- 825,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 614

Odmeny

+ 825,- €

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

Poistné do VšZP

- 331,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 625 002

Starobné poistenie

+ 331,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 632 001 1

Plyn – ocú

- 117,- €

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

Elektr. energia – ocú

+ 117,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 633 013

Softvér

- 300,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 633 009

Knihy, časopisy ...

+ 300,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 637 004

Všeobecné služby

- 246,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 635 002

Údržba výpočtovej techniky

+ 246,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 635 004

Údržba prev. strojov

- 100,- €

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

Údržba budov, objektov

+ 100,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 637 015

Poistné budov

- 960,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 1 1 1 41 01116 637 005

Špeciálny služby

+ 960,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 10 3 1 41 01116 642 029

Jednorazové odškodnenie

- 50,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 10 3 1 41 01116 642 026

Jednorazová soc. výpomoc

+ 50,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 2 3 1 41 0830 632 003

Konces. poplatky...

- 50,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 2 3 1 41 0830 637 012

Poplatky SOZA...

+ 50,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 3 1 1 41 0510 633 006

Všeobecný materiál

- 200,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 2 3 1 41 0830 635 006

Údržba MR

+ 200,- €

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

Odmeny – dohody

- 50,- €

Na položku rozpočtu:
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221 999 3 2 1 41 0520 637 015
50,- €

Poistné

+

Z položky rozpočtu:
221 999 7 1 1 41 0820 635 004

Údržba prev. strojov

- 60,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 7 1 1 41 0820 637 004

Čistenie obrusov

+ 60,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 7 2 1 41 08205 633 009

MLK-knihy, časopisy...

- 210,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 7 2 1 41 08205 633 006

MLK-všeobecný materiál

+ 210,- €

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

VO-elektrická energia

- 140,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 8 1 1 41 0640 635 006

Údržba VO

+ 140,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 8 2 1 41 0620 633 004

Prev. stroje, prístroje...

- 350,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 8 2 1 41 0620 635 004

Údržba prev. strojov

+ 350,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 8 2 1 41 0620 633 010

Pracovné odevy, obuv...

- 120,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 8 2 1 41 0620 634 002

Servis, údržba...

+ 120,- €

Z položky rozpočtu:
221 999 8 1 2 41 0640 717 002

Rekonštrukcia VO

- 250,- €

Na položku rozpočtu:
221 999 8 2 2 41 0620 714 001

Nákup osob. automobilov

+ 250,- €

V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schvaľujem zmenu rozpočtu
obce – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu:
221 999 1 111
312 001 2

Transfer DvHN

Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu:
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+ 148,- €

221 999 10 4 1 111 1070 642 026

Na dávku v hmotnej núdzi

+ 148,- €

Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu:
221 999 1 111
312 001 5

AČ-refundácia z ÚP

+ 159,- €

Zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
221 999 10 3 1 111
Výdavky na AČ

+ 159,- €

Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu:
221 999 1 111
312 001 6

Rodinné prídavky

+ 138,60 €

Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu:
221 999 10 4 1 111 1070 642 014

Rodinné prídavky

+ 138,60 €

Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu:
221 999 1 111
312 001 7

Voľby

+ 2.096,44 €

Zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
221 999 1 4 1 111 0160 ...
Voľby

+ 2.096,44 €

Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu:
221 999 1 111
312 001 8

Transfer na cesty

+ 2.014,48 €

Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu:
221 999 4 1 111 0451 635 006

Oprava výtlkov

+ 2.014,48 €

Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu:
221 999 1 111
312 001 9

MF-5 % na platy v školstve

+ 5.692,- €

Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu:
221 999 1 111

Výdavky na mzdy ZŠ, MŠ

+ 5.692,- €

V Zelenči, dňa 18.12.2013
JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Informácia o vykonanom rozpočtovom opatrení bola zaslaná všetkým poslancom obce
ako aj hlavnej kontrolórke obce, aby sa s ním mohli oboznámiť a vec bola následne
prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 213 k informácii starostu obce k aktualizácii rozpočtu na
rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 7/2013.
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213.
uznesenie
k informácii starostu obce k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové
opatrenie č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 7/2013, ktoré dňa 18.12.2013 schválil starosta obce Zeleneč
JUDr. Ivan Ranuša.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 213 k informácii starostu obce k
aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 7/2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 213 k informácii starostu obce k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 –
rozpočtové opatrenie č. 7/2013 bolo prijaté.

K bodu 4 programu OZ

Informácia hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 5/2013
Starosta obce informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce Ing. Božena
Ďurkovičová v septembri 2013 vykonala kontrolu s názvom: „Kontrola vnútornej Smernice
k vykonávaniu finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v z.n.p. v podmienkach Obce Zeleneč“.
Nakoľko pri výkone kontroly neboli zistené žiadne kontrolné zistenia, hlavná
kontrolórka vyhotovila o kontrole záznam, s ktorým sa starosta obce oboznámil dňa
1.10.2013.
Záznam z kontroly bol zaslaný poslancom obce, aby sa poslanci mohli s materiálom
oboznámiť. Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2013.
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Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila hlavná kontrolórka obce Ing.
Ďurkovičová, ktorá sa poslancom ospravedlnila, že materiál predkladá na rokovanie až teraz
i keď kontrola bola vykonaná už v septembri 2013. Svoje konanie odôvodnila tým, že
nakoľko kontrolou neboli zistené žiadne kontrolné zistenia, zabudla záznam z kontroly
zaradiť na rokovanie OZ skôr.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starostu rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 214 k informácii hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch
kontroly č. 5/2013.
214.
uznesenie
k informácii hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
informáciu hlavnej kontrolórky obce o kontrole č. 5/2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
214 k informácii hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 5/2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 214 k informácii hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č.
5/2013 bolo schválené.

K bodu 5 programu OZ

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč za
kalendárny rok 2013
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce
Ing. Božena Ďurkovičová v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila na rokovanie OZ správu o kontrolnej
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činnosti za uplynulý kalendárny rok. Materiál bol zaslaný elektronickou poštou poslancom
obce v dostatočnom predstihu, aby sa s ním mohol každý poslanec oboznámiť.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 215 k správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč za kalendárny rok 2013.

215.
uznesenie
k správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč za kalendárny rok
2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč za kalendárny rok
2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenia č. 215 k správe o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Zeleneč za kalendárny rok 2013.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 215 k správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč za
kalendárny rok 2013 bolo prijaté.

K bodu 6 programu OZ

Štatút Obecnej knižnice v Zelenči
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Starosta obce informoval prítomných, že Obec Zeleneč je zriaďovateľom Obecnej
knižnice v Zelenči, ktorá v obci existuje dlhé roky. V zmysle § 12 ods. (2) písm. a) zákona č.
183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici
Slovenskej v znení neskorších predpisov je zriaďovateľ povinný vydať zriaďovateľskú listinu,
zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice. Táto povinnosť pravdepodobne obcou nebola
v minulosti splnená. V záujme splnenia tejto zákonnej povinnosti starosta pripravil návrh
štatútu knižnice, ktorý prekonzultoval s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá plní úlohu
metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.
Návrh štatútu bol zaslaný poslancom obce v dostatočnom predstihu, aby sa s ním
mohol každý poslanec oboznámiť.
Predložený návrh štatútu:

ŠTATÚT
Obecnej knižnice v Zelenči
Obec Zeleneč na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení
zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici Slovenskej v znení neskorších predpisov, vydáva tento štatút
Obecnej knižnice v Zelenči.
§1
Právne postavenie knižnice
1. Obec Zeleneč zriaďuje Obecnú knižnicu v Zelenči (ďalej len „knižnica“) ako organizačnú
zložku obecného úradu. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom
mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.
2. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce, knižnica
spolupracuje s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá plní úlohu metodického centra
pre verejné knižnice v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.

§2
Poslanie knižnice
1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov
miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne
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hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich
kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica tiež organizuje a zabezpečuje ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské
podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne stretnutia, besedy, informačnú
prípravu pre školy a pod./.
§3
Sprístupnenie knižničných fondov
1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo
svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou

Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§4
Správa knižnice
1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s
majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych
predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce.
3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu.
Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami
priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.
§5
Hospodárenie knižnice
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1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V
rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti
knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce.
Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené
finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať
vyúčtovanie.
4. Finančné zdroje knižnice sú :
a) rozpočet obce,
b) príjmy z poplatkov za knižničné činnosti, ktoré upravuje knižničný a výpožičný
poriadok (zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy),
c) sponzorské príspevky,
d) príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru (zbierka na nákup kníh).
5. Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby
bolo preukázateľné ich využitie.
§6
Záverečné ustanovenie
1.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

2.

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa ...................................... uznesením č.
.............

3.

Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč.

V Zelenči, dňa .......................

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce Zeleneč
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Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila hlavná kontrolórka obce Ing.
Ďurkovičová, ktorá sa spýtala starostu obce, či bude mať v Obecná knižnica v Zelenči
samostatnú právnu objektivitu.
Starosta odpovedal, že knižnica je v zmysle § 1 ods. 1. navrhovaného štatútu
zriaďovaná ako organizačná zložka obecného úradu a teda nemá samostatnú právnu
subjektivitu.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 216 k Štatútu Obecnej knižnice v Zelenči.

216.
uznesenie
k Štatútu Obecnej knižnice v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Štatút Obecnej knižnice v Zelenči v zmysle predloženého návrhu starostu obce.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
216 k Štatútu Obecnej knižnice v Zelenči.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 216 k Štatútu Obecnej knižnice v Zelenči bolo schválené.

K bodu 7 programu OZ

Výzva na voľbu členov rady školy „Základná škola s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč“, delegácia zástupcov zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za
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členov rady školy, výberové konanie na riaditeľa Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
Starosta obce informoval prítomných, že na základe Všeobecne záväzného
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 a uznesenia OZ č. 198 zo dňa 10.12.2013 bola dňom 1.1.2014
zriadená Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „základná škola“).
Nakoľko Základná škola, Zeleneč 223 a Materská škola, Zeleneč 118 zanikli a vznikol nový
právny subjekt, je v zmysle príslušných právnych predpisov nutné kreovať novú školskú radu
základnej školy.
V zmysle § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších
predpisov (ďalej v tomto bode len „vyhláška“) výzvu na voľby členov rady školy vykoná
a zverejní zriaďovateľ.
V zmysle § 8 ods. (2) vyhlášky pri spojenej škole (ktorou je aj novovzniknutá
základná škola) sa ustanovuje len jedna rada školy, ktorej zloženie zohľadní druhy a typy
škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy. V zmysle § 25 ods. (7) 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 v tomto bode len „zákon“) pri
základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený
zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
materskej školy.
V zmysle § 2 vyhlášky v nadväznosti na predchádzajúce ustanovenia, radu základnej
školy budú tvoriť
a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách
pedagogickými zamestnancami školy alebo predškolského zariadenia, pričom
jeden z nich je pedagogický zamestnanec základnej školy a druhý materskej školy,
b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách
nepedagogickými zamestnancami školy alebo predškolského zariadenia,
c) štyria zástupcovia rodičov zvolení rodičmi školy alebo školského zariadenia,
pričom traja zástupcovia rodičov sú volení rodičmi žiakov základnej školy a jeden
zástupca rodičov je volený rodičmi detí materskej školy,
d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (Obce Zeleneč).
Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických
zamestnancov, rodičov žiakov školy a školského zariadenia v zmysle § 1 ods. (2) a ods. (5)
vyhlášky zabezpečí riaditeľka školy.
Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka
vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti
nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje (§ 1 ods. (6) vyhlášky).
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Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek
z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný lístok je ten, na ktorom je
označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade
školy (§ 1 ods. (7) vyhlášky).
Pri voľbe zástupcu rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez
rozdielu počtu detí v škole alebo školskom zariadení (§ 8 ods. (4) vyhlášky).
Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané volebné lístky a zráta hlasy na
platných hlasovacích lístkoch (§ 1 ods. (8) s odkazom na § 6 ods. (5) vyhlášky).
Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia
pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo
školského zariadenia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri
rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním (§ 1 ods. (9) vyhlášky).
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy (§ 1 ods. (11)
vyhlášky).
V zmysle § 1 ods. (2) a § 2 písm. d) vyhlášky deleguje zriaďovateľ (Obec Zeleneč)
štyroch svojich zástupcov do rady školy. Na pracovnej porade OZ, dňa 28.1.2014 bol
prejednaný návrh na delegáciu členov rady základnej školy za zriaďovateľa. Do podateľne
obce Zeleneč bolo doručených sedem žiadostí občanov obce, ktorí prejavili svoj záujem, byť
členom rady školy delegovaným obcou. Poslanci na porade OZ predbežne schválili návrh, že
členmi rady základnej školy delegovaní obcou budú:
1. Ing. Emília Kraicová, poslankyňa OZ, ktorá s kandidatúrou súhlasila,
2. p. Peter Slovák, poslanec OZ, ktorý s kandidatúrou súhlasil,
3. p. Rudolf Frič, poslanec OZ, ktorý s kandidatúrou súhlasil,
4. Ing. Miriam Matúšová, PhD, ktorá svoj záujem o členstvo v rade základnej školy
prejavila písomnou žiadosťou.
Starosta otvoril rozpravu a spýtal sa, či poslanci nechcú návrh na voľbu členov rady
základnej školy delegovaných obcou doplniť, prípadne zmeniť.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec OZ p. Mário Štefánek a navrhol, aby sa delegovanie
členov rady školy uskutočnili tajným hlasovaním.
Starosta uviedol, že návrh na delegovaných členov vzišiel z porady OZ dňa,
28.1.2014, kde bolo predbežne dohodnuté, že o členoch rady školy sa bude hlasovať jedným
verejným hlasovaním a nie jednotlivo o každom kandidátovi.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa členmi rady základnej školy, delegovaní
obcou stali:
1. Ing. Emília Kraicová,
2. p. Peter Slovák,
3. p. Rudolf Frič,
4. Ing. Miriam Matúšová, PhD.
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Hlasovanie:
ZA: 3 (Boor, Demovičová, Krupa)
PROTI : 1 (Štefánek)

ZDRŽALI SA: (Bučány, Frič, Kraicová, Slovák)

Starosta konštatoval, že delegácia zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za členov rady
základnej školy nebola schválená.
Starosta ďalej navrhol, aby sa hlasovalo za každého kandidáta zvlášť. Proti návrhu
neboli pripomienky.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa členom rady základnej školy, delegovaným
obcou stala Ing. Emília Kraicová.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 1 (Kraicová)
Starosta konštatoval, že Ing. Emília Kraicová bola OZ zvolená za člena rady základnej
školy, delegovaným obcou.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa členom rady základnej školy, delegovaným
obcou stal p. Peter Slovák.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová Krupa, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 1 (Slovák)
Starosta konštatoval, že p. Peter Slovák bol OZ zvolený za člena rady základnej školy,
delegovaným obcou.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa členom rady základnej školy, delegovaným
obcou stal p. Rudolf Frič.
Hlasovanie:
ZA: 4 (Boor, Demovičová, Kraicová, Krupa)
PROTI : 1 (Štefánek)

ZDRŽALI SA: 3 (Bučány, Frič, Slovák)

Starosta konštatoval, že p. Rudolf Frič nebol zvolený za člena rady základnej školy,
delegovaným obcou, nakoľko „ZA“ nehlasovala väčšina prítomných poslancov OZ.
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Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa členom rady základnej školy, delegovaným
obcou stala Ing. Miriam Matúšová, PhD.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
Starosta konštatoval, že Ing. Miriam Matúšová, PhD bola OZ zvolená za člena rady
základnej školy, delegovaným obcou.
Starosta požiadal poslancov OZ o podanie návrhu, kto má byť štvrtým členom rady
základnej školy.
Poslanec OZ p. Mário Štefánek navrhol, aby sa členom rady školy delegovaným
obcou stala p. Gabriela Drinková Ujlakyová.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa členom rady základnej školy, delegovaným
obcou stala p. Gabriela Drinková Ujlakyová.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
Starosta konštatoval, že p. Gabriela Drinková Ujlakyová bola OZ zvolená za člena
rady základnej školy, delegovaným obcou.
Starosta ďalej uviedol, že úlohou novej rady základnej školy bude aj výber nového
riaditeľa základnej školy, nakoľko Mgr. Szládicseková bola vymenovaná do funkcie
riaditeľky základnej školy iba dočasne, do vymenovania riaditeľa školy po úspešnom
vykonaní výberového konania a to najdlhšie na šesť mesiacov.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia vyhlasuje
zriaďovateľ v zmysle § 4 ods. 1 zákona a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v z.n.p. v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch
masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím.
Starosta uviedol, že v záujme čo najskoršej realizácie výberového konania navrhuje,
aby výberové konanie bolo vyhlásené čo najskôr a aby sa čas potrebný na kreovanie školskej
rady využil na podávania prihlášok do výberového konania zo strany záujemcov o funkciu
riaditeľa základnej školy. Starosta ďalej požiadal OZ, aby vo veci výberového konania ale aj
kreovania školskej rady obecné zastupiteľstvo uznesením delegovalo ďalšie kompetencie
zriaďovateľa na starostu.
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Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa,
ktorý navrhol, odporučiť riaditeľke základnej školy a volebným komisiám zloženej z rodičov
žiakov základnej školy a detí materskej školy, aby sa voľby za členov rady školy z radov
rodičov konali v časovom intervale najmenej dve hodiny a tak bol zabezpečený dostatočný
časový priestor pre uskutočnenie voľby.
Starosta uviedol, že s návrhom súhlasí a navrhuje aby bol v zmysle návrhu poslanca
Krupu doplnený návrh uznesenia.
Ďalej sa Ing. Krupa spýtal starostu, či rodičia, ktorí majú svoje dieťa aj v materskej
škole aj v základnej škole budú voliť člena školskej rady v materskej škole aj troch členov
rady školy v základnej škole.
Starosta odpovedal, že odpoveď na túto otázku v príslušných právnych predpisoch
neexistuje.
Do rozpravy sa postupne zapojili poslanci OZ, ktorí prezentovali svoje názory na danú
otázku. Z rozpravy vyplynulo, že väčšina poslancov sa prikláňa k názoru, že rodičia, ktorí
majú svoje dieťa aj v materskej škole aj v základnej škole majú samostatne voliť člena
školskej rady v materskej škole a samostatne aj troch členov rady školy v základnej škole.
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby rodičia, ktorí majú svoje dieťa aj v materskej
škole aj v základnej škole volili člena školskej rady v materskej škole aj troch členov rady
školy v základnej škole.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa OZ Ing. Emília Kraicová, ktorá požiadala
starostu, aby inzerát na výberové konanie na riaditeľa školy zverejnil aj v tlačovom médiu
„Trnavsko“.
Starosta odpovedal, že požiadavku bude akceptovať.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 217 k výzve na voľbu členov rady školy „Základná škola
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč“, delegácii zástupcov zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za
členov rady školy, výberovému konaniu na riaditeľa Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč.
217.
uznesenie
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k výzve na voľbu členov rady školy „Základná škola s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč“, delegácii zástupcov zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za členov rady školy,
výberovému konaniu na riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Vyzýva
riaditeľku Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „škola“),
Mgr. Renátu Szládicsekovú, aby zabezpečila vykonanie voľby členov rady školy
z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov
žiakov a detí a to v mesiacoch február, marec 2014.
2. Odporúča
a) riaditeľke školy metodicky inštruovať volebné komisie z radov rodičov tak, aby sa
voľby člena rady školy z radov rodičov detí materskej školy aj voľby členov rady
školy z radov rodičov žiakov základnej školy konali v časovom intervale najmenej
dve hodiny,
b) riaditeľke školy metodicky inštruovať volebné komisie z radov rodičov tak, aby
rodičia, ktorí majú umiestnené deti aj v materskej aj v základnej škole mali právo
voliť člena rady školy z radov rodičov detí materskej školy aj právo voliť členov
rady školy z radov rodičov žiakov základnej školy.
3. Schvaľuje
delegáciu Ing. Emílie Kraicovej, p. Petra Slováka, Ing. Miriam Matúšovej, PhD a p.
Gabriely Drinkovej Ujlakyovej za členov rady školy ako zástupcov zriaďovateľa v rade
školy.
4. Poveruje
starostu obce Zeleneč JUDr. Ivana Ranušu k vykonaniu všetkých úloh, práv
a povinností, ktoré v súvislosti s kreovaním rady školy a realizáciou výberového
konania na riaditeľa školy v zmysle príslušných právnych predpisov prináležia
zriaďovateľovi školy.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
217 k výzve na voľbu členov rady školy „Základná škola s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč“, delegácii zástupcov zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za členov rady školy,
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výberovému konaniu na riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 217 k výzve na voľbu členov rady školy „Základná škola s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč“, delegácii zástupcov zriaďovateľa (Obce Zeleneč) za členov
rady školy, výberovému konaniu na riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská
4, Zeleneč bolo schválené.

K bodu 8 programu OZ

Štruktúra kariérových pozícií pedagogických zamestnancov Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že riaditeľka Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej v tomto bode len „škola“) dňa 28.1.2014 v zmysle § 32 a §
33 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto bode len
„zákon“) predložila na prerokovanie OZ štruktúru kariérových pozícií pedagogických
zamestnancov školy. Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického
zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú
získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií (§ 32 ods. 1 zákona). V zmysle
§ 32 ods. 3 zákona štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí
riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so
zriaďovateľom.
Štruktúra kariérových pozícií pedagogických zamestnancov školy bola odovzdaná
poslancom OZ na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014, kde bola vec predbežne prerokovaná.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 218 k štruktúre kariérových pozícií pedagogických
zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
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218.
uznesenie
k štruktúre kariérových pozícií pedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
štruktúru kariérových pozícií pedagogických zamestnancov Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč v zmysle návrhu riaditeľky školy Mgr. Renáty
Szládicsekovej zo dňa 28.1.2014.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
218 k štruktúre kariérových pozícií pedagogických zamestnancov Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 218 k štruktúre kariérových pozícií pedagogických zamestnancov
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč bolo schválené.

K bodu 9 programu OZ

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok 2014
Starosta obce informoval prítomných, že riaditeľka Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej v tomto bode len „škola“) dňa 28.1.2014 v zmysle § 35 ods.
(8) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto bode len
„zákon“) predložila na prerokovanie OZ návrh ročného plánu kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov školy na rok 2014. V zmysle uvedeného ustanovenia riaditeľ
školy zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu
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kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov
výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia.
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľ vydá po vyjadrení zriaďovateľa, v základných
umeleckých školách, v jazykových školách, v materských školách a v školských zariadeniach
so súhlasom zriaďovateľa.
Návrh ročného plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy
na rok 2014 bol odovzdaný poslancom OZ na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014, kde bola
vec predbežne prerokovaná.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 219 k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok
2014.

219.
uznesenie
k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok 2014 v zmysle návrhu riaditeľky školy
Mgr. Renáty Szládicsekovej zo dňa 28.1.2014.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
219 k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok 2014.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0
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Uznesenie č. 219 k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na rok 2014 bolo
schválené.

K bodu 10 programu OZ

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy,
ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
pre školský rok 2014/2015
Starosta obce informoval prítomných, že riaditeľka Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej v tomto bode len „škola“) dňa 28.1.2014 v zmysle § 3
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v z.n.p. (ďalej v tomto bode len „vyhláška“) predložila na prerokovanie OZ návrh miesta a
termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy, ktorá je súčasťou školy pre
školský rok 2014/2015. V zmysle § 3 ods. (2) vyhlášky miesto a termín podávania žiadosti
pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove
materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.
Návrh miesta a termínu podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy pre
nasledujúci školský rok bol odovzdaný poslancom OZ na pracovnej porade OZ dňa
28.1.2014, kde bola vec predbežne prerokovaná. Riaditeľka navrhuje miesto a termín
podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok v budove
školy, kancelária č. 1 – podateľňa, od 15.2.2014 do 15.3.2014 v pondelok až piatok v čase od
7,30 do 15,00 hod.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 220 k miestu a termínu podávania žiadostí o prijatie detí do
materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
pre školský rok 2014/2015.

220.
uznesenie
k miestu a termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy, ktorá je súčasťou
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč pre školský rok 2014/2015
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Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
miesto a termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy, ktorá je
súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „škola“)
pre školský rok 2014/2015 v zmysle návrhu riaditeľky školy Mgr. Renáty
Szládicsekovej zo dňa 28.1.2014 a to v budove školy, kancelária č. 1 – podateľňa, od
15.2.2014 do 15.3.2014 v pondelok až piatok v čase od 7,30 do 15,00 hod..

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
220 k miestu a termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy, ktorá je
súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč pre školský rok
2014/2015.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 220 k miestu a termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej
školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč pre školský
rok 2014/2015 bolo schválené.

K bodu 11 programu OZ

Čas prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že riaditeľka Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej v tomto bode len „škola“) dňa 28.1.2014 v zmysle § 2 ods.
(6) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v z.n.p. (ďalej v tomto bode len „vyhláška“) predložila na prerokovanie OZ návrh času
prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou školy. V zmysle uvedeného ustanovenia čas
prevádzky v materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním určuje riaditeľ po
prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a po súhlase zriaďovateľa. Prerokovanie so
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zástupcami detí bolo vykonané dňa 12.9.2013. Navrhovaný čas prevádzky materskej školy je
v pondelok až piatok od 6,30 do 16,00 hod.
Návrh času prevádzky materskej školy bol odovzdaný poslancom OZ na pracovnej
porade OZ dňa 28.1.2014, kde bola vec predbežne prerokovaná.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 221 k času prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.

221.
uznesenie
k času prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
čas prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč v zmysle návrhu riaditeľky školy Mgr. Renáty Szládicsekovej zo dňa
28.1.2014 a to v pondelok až piatok od 6,30 do 16,00 hod..

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
221 k času prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou
školou, Školská 4, Zeleneč.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 221 k času prevádzky materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč bolo schválené.
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K bodu 12 programu OZ

Žiadosť občianky obce Zeleneč o jednorazovú sociálnu výpomoc
Starosta obce informoval prítomných, že p. J. K. listom zo dňa 27.1.2014, ktorý bol
do podateľne Obecného radu v Zelenči doručený dňa 27.1.2014, požiadala Obec Zeleneč
o jednorazový príspevok z dôvodu krytia časti výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou jej
ťažko zdravotne postihnutej dcéry N..
Vec bola prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 28.1.2014, kde poslanci
predbežne rozhodli, že žiadosti obec vyhovie a na uvedené účely poskytne jednorazový
finančný príspevok vo výške 250,00 eur.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 222 k žiadosti občianky obce Zeleneč o jednorazovú
sociálnu výpomoc.

222.
uznesenie
k žiadosti občianky obce Zeleneč o jednorazovú sociálnu výpomoc
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
Schvaľuje
poskytnutie jednorazového finančného príspevku p. J. K. na účely krytia časti
výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou jej ťažko zdravotne postihnutej dcéry N.
v sume 250,00 eur. Menovaná je povinná predložiť na Obecný úrad v Zelenči doklady
o použití príspevku.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o schválení
uznesenia č. 222 k žiadosti občianky obce Zeleneč o jednorazovú sociálnu výpomoc.

Hlasovanie:
ZA: 8 (Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0
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Uznesenie č. 222 k žiadosti občianky obce Zeleneč o jednorazovú sociálnu výpomoc bolo
prijaté.

K bodu 13 programu OZ

Rôzne
13.1. Informácia starostu obce k projektu „Areál na dočasné uloženie

vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov“
Starosta oznámil prítomným, že dňa 16.12.2013 bol do podateľne obce doručený
záznam z administratívnej kontroly verejného obstarávania na dodanie stavby Areálu na
dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč (ďalej len
„zberný dvor“), ktorý ako riadiaci orgán zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR.
Obsahom záznamu je informácia, že Obec Zeleneč môže pristúpiť k podpisu zmluvy
s víťazným uchádzačom o realizáciu stavby, ktorým je spoločnosť CS, s.r.o. Coburgova 84,
917 02 Trnava.
Ďalej starosta oznámil prítomným, že dňa 24.1.2014 bol do podateľne obce doručený
záznam z administratívnej kontroly verejného obstarávania na dodanie tovarov (kontajnery,
lis, nakladač) do zberného dvora, ktorý ako riadiaci orgán zaslalo Ministerstvo životného
prostredia SR. Obsahom záznamu je informácia, že Obec Zeleneč môže pristúpiť k podpisu
zmlúv s víťazným uchádzačom o dodanie tovarov, ktorým je spoločnosť AGRA s.r.o., Na
Bystričku 800/14, 036 01 Martin.
Starosta uviedol, že po dohode s ministerstvom k podpisu zmlúv pristúpi až
v mesiaci marec 2014, keď klimatické podmienky umožnia stavebné práce na zbernom
dvore. Dodávateľ stavby aj dodávateľ tovarov bude mať v zmysle zmlúv trojmesačný termín
na realizáciu stavby a na dodanie tovarov. Z uvedeného vyplýva, že do konca mesiaca jún
2014 by mal byť zberný dvor zrealizovaný.
13.2.
Do bodu rôzne sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý navrhol, aby sa
Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč zúčastnila súťaže o zber plastových
fliaš, ktorú vyhlásila spoločnosť „LIDL“ a kde sú zaujímavé ceny.
Starosta požiadal poslankyňu OZ Mgr. Gabrielu Demovičovú, aby uvedený návrh
tlmočila riaditeľke školy a uviedol, že o účasti v súťaži môže rozhodnúť iba riaditeľka, ako
štatutár školy.
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K bodu 14 programu OZ

Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný.
JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

V Zelenči, dňa ..................

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

V Zelenči, dňa ..................

V Zelenči, dňa ..................

p. Viliam Bučány
overovateľ

p. Rudolf Frič
overovateľ

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