Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč,
konaného 7.5.2013 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč (ďalej aj len: „OZ“) podľa prezenčnej
listiny (zo zosadnutia sa z dôvodu pracovných povinností ospravedlnil poslanec OZ p. Peter
Slovák)
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Zeleneč Ing. Božena Ďurkovičová

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. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2/2013.
4. Aktualizácia rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenia 2/2013.
5. Dotácia z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zeleneč.
6. Spojenie Základnej školy v Zelenči a Materskej školy v Zelenči.
7. Oprava uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012.
8. Prenájom majetku obce – nebytové priestory v Kultúrnom dome za účelom
prevádzkovania predaja zmrzliny.
9. Rôzne.
9.1. Informácia starostu obce o vykonaných opatreniach na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky obce č. 1/2013.
9.2. Požiadavka občanov obce na vypílenie stromu v areáli cintorína.
9.3. Požiadavka občanov obce na vybudovanie oddychovej zóny na Nezábudkovej
ulici.
10. 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
17. riadne zasadnutie OZ o 18,00 hod. otvoril a ďalej viedol JUDr. Ivan Ranuša,
starosta obce.
Starosta privítal poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov OZ a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomný potrebný počet poslancov.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil poslancov p. Štefana Boora a p. Viliama
Bučányho.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Ing. Emíliu Kraicovú.
Na zasadnutí sa overovala zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia konaného 26.3.2013.
Zápisnica bola v dostatočnom predstihu, v elektronickej podobe zaslaná overovateľom
zápisnice. Overovateľ zápisnice p. Mário Štefánek skonštatovali, že zápisnica zachytila
priebeh rokovania v celom rozsahu, preto ju aj podpísal. Overovateľ zápisnice p. Peter
Slovák, nebol na zasadnutí prítomný.
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 (Bachratý, Boor, Bučány, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 17. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.
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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. Ing. Emíliu Kraicovú
2. Ing. Petra Krupu
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

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

K bodu 3 programu OZ

Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2/2013
Starosta obce informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce Ing. Božena
Ďurkovičová v mesiacoch marec - apríl 2013 vykonala kontrolu s názvom: „Následná
finančná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v obci Zeleneč“. Správa z kontroly bola
zaslaná poslancom obce, aby sa poslanci mohli s materiálom oboznámiť.
Správa z kontroly č. 2/2013:
S p r á v a z kontroly č. 2/2013
Predmet kontroly:
Názov kontroly:
Kontrolovaný subjekt:
Kontrolované obdobie:
Kontrolný orgán:

Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v obci Zeleneč
v roku 2012
Následná finančná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu
v obci Zeleneč
Obecný úrad Zeleneč
tvorba a čerpanie fondu v roku 2012
Ing. Ďurkovičová Božena, hlavná kontrolórka obce
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Miesto a čas
vykonania kontroly:
Poverenie na kontrolu:

Obecný úrad Zeleneč, 5. marec 2013 až 26. apríl 2013
bolo vydané uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa
11.12.2012

Na základe poverenia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč prijatého uznesením
č. 139 na 14. riadnom zasadnutí konanom dňa 11.12.2012, vykonala kontrolórka obce
kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v obci Zeleneč v roku 2012. Kontrolovaným
subjektom bol Obecný úrad Zeleneč, priamy výkon kontroly bol vykonaný v dňoch 5.3.2013
až 26.3.2013. Kontrola bude skončená prerokovaním správy s kontrolovaným subjektom,
v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov.
Platná legislatíva k tvorbe a použitiu sociálneho fondu:
-

zákon č. 152/1994 Z. Z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov,
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme na rok 2012.

Podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov:
§ 3 ods. 1) Fond sa tvorí ako úhrn:
a) povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b) ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa
nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu, 2) najviac vo výške 0,5% zo
základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do
zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, najviac
však vo výške 0,5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
§ 4 ods. 1) Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd
alebo platov 3) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na
určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.
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Poznámka: Prídely do sociálneho fondu sa nevykonávajú z platu starostu obce, nakoľko tento
nie je podľa zákona zamestnancom obce (podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest). Dohody o brigádnickej práci
študentov a dohody o pracovnej činnosti sú vykonávané mimo pracovného pomeru, preto tiež
nie sú základom pre výpočet prídelu do sociálneho fondu.
§ 6 ods. 1) Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu
alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
§ 7 Použitie fondu:
§ 7 ods. 1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom
z fondu príspevok na
a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
b) dopravu do zamestnania a späť,
c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
e) zdravotnú starostlivosť,
f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu, 7)
h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Tvorba sociálneho fondu v Obci Zeleneč sa vykonáva podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012.
Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:
a) povinným prídelom vo výške 1% a
b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Skutočná tvorba sociálneho fondu v roku 2012 bola podľa predloženej dokumentácie
nasledovná:
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012

48,04 eura
47,90 eura
43,08 eura
44,90 eura
46,62 eura
67,68 eura
46,85 eura
42,55 eura
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september 2012
október 2012
november 2012
december 2012
Spolu

53,40 eura
57,46 eura
140,47 eura
48,99 eura
687,94 eura

Prídel do sociálneho fondu sa počítal zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom
na výplatu za jednotlivé kalendárne mesiace, ktoré zodpovedajú definícii mzdy podľa § 118
Zákonníka práce.
§ 118 Zákonníka práce:
(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä
náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných
náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo
obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa
§ 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto
zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá
charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom
zamestnancovi zo zisku po zdanení.
(3) Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za
prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo
zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.
K výkonu kontroly boli predložené mzdové zložky, z ktorých sa počítal prídel do sociálneho
fondu v jednotlivých mesiacoch roku 2012. Pri kontrole bolo zistené, že základ pre výpočet
prídelu do sociálneho fondu zodpovedá Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2012.
Pri kontrole tvorby sociálneho fondu v roku 2012 bolo zistené, že skutočná tvorba fondu bola
vykonávaná vo výške 1% zo súhrnu hrubých platov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu
za kalendárny rok. Uvedené jedno percento nezodpovedá Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa,
kde je stanovená tvorba fondu vo výške 1% plus ďalší prídel najmenej vo výške 0,05% zo
súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok – kontrolné
zistenie č. 1. Rozdiel činí 34,40 eura za rok 2012.
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu Zeleneč podľa jednotlivých dokumentov obce:
Zo záverečného účtu 2011:
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Začiatočný stav k 1.1.2011
Tvorba SF
Čerpanie SF
Konečný zostatok k 31.12.2011

448,82 eur
592,35 eur
705 eur
336,17 eur

Údaje z výpisu z účtu vedeného vo VÚB a.s.:
Stav účtu k 31.12.2010
Stav účtu k 31.12.2011
Stav účtu k 31.12.2012

448,82 eur
336,17 eur
1 024,11 eur

Údaje z hlavnej knihy:
472 - Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2010
472 – Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2011
472 – Záväzky zo sociálneho fondu k 31.12.2012

453,77 eura
341,12 eura
1 029,06 eura

Podľa Opatrenia MF SR z 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy,
obce a vyššie územné celky, § 55 ods. 3: Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje
tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného
predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 –
Zákonné sociálne náklady.
Porovnanie stavu na účte vedenom vo VÚB a.s. a stavu v účtovníctve na účte 472 – Záväzky zo
sociálneho fondu:
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
bankový účet vo VÚB a.s.
účet 472 – Záväzky zo
sociálneho fondu

448,82 eura

336,17 eura

1024,11 eura

453,77 eura

341,12 eura

1029,06 eura

rozdiel

4,95 eura

4,95 eura

4,95 eura

Pri porovnaní stavu na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu ku dňu 31.12.2010, 31.12.2011
a 31.12.2012 a stavu na účte vedenom vo VÚB a.s. k 31.12.2010, 31.12.2011 a 31.12.2012
bolo zistené, že stav na účte vedenom vo VÚB a.s. nezodpovedá stavu sociálneho fondu
vedenom v účtovníctve na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu - kontrolné zistenie č. 2.
7

Rozdiel činí 4,95 eura k 31.12.2010, k 31.12.2011 aj k 31.12.2012.
V roku 2012 prostriedky zo sociálneho fondu neboli čerpané vôbec. V roku 2011 boli
prostriedky sociálneho fondu čerpané na kúpu daršekových poukážok (CAD-HOC kupóny LE
CHEQUE DEJEUNER s.r.o.), čo je v súlade s ust. § 7 ods. 1 písmeno h) zákona č. 152/1994 o
sociálnom fonde.
Záver:
Kontrolné zistenie č. 1: Tvorba prídelu do sociálneho fondu v roku 2012 nebola vykonávaná
podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podľa KZ mala byť tvorba vo výške 1% plus 0,05%
zo súhrnu hrubých platov, v skutočnosti bola tvorba vo výške 1% zo súhrnu hrubých platov.
Kontrolné zistenie č. 2: Pri porovnaní stavu na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
a stavu na účte vedenom vo VÚB a.s. bolo zistené, že stav v účtovníctve nezodpovedá
skutočnému stavu prostriedkov na účte vedenom vo VÚB a.s.
Správa bola vyhotovená dňa 26.4.2013
Ing. Božena Ďurkovičová
hlavná kontrolórka obce

................................................

Kontrolovaný subjekt bol oboznámený so správou z kontroly dňa:

26.4.2013

Lehota na podanie námietok ku kontrolným zisteniam

3.5.2013

Správu z kontroly prevzal dňa

7.5.2013

JUDr. Ranuša Ivan, starosta obce

................................................

Zoznam príloh ku správe o kontrole, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa
k predmetu následnej finančnej kontroly (§ 17 písm. h zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov):
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme na rok 2012
2. Pohyby na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu v roku 2011 a 2012
3. Pohyby na účte 221 013 – Bankové účty, sociálny fond v roku 2011 a 2012
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4. Stavy na účte vo VÚB a.s. k 31.12.2010, 31.12.2011 a k 31.12.2012
5. Hlavná kniha – stavy na účtoch 472 a 221 k 31.12.2010, 31.12.2011 a 31.12.2012

Správa bola prerokovaná dňa 3.5.2013 so starostom obce, o čom bola vyhotovená
zápisnica.
Starosta uviedol, že na základe výsledkov kontroly vypracoval Správu o opatreniach
na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole, ktorá bola dňa 7.5.2013 doručená hlavnej
kontrolórke obce i poslancom OZ. Nedostatky zistené v rámci kontroly 2/2013 budú
odstránené obecným úradom do 30.6.2013.
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Božene Ďurkovičovej, ktorá v
krátkosti osvetlila poslancom predmet kontroly a kontrolné zistenia.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 167 k správe hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch
kontroly č. 2/2013.

167.
uznesenie
k správe hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
a) správu hlavnej kontrolórky obce o kontrole č. 2/2013,
b) správu starostu obce o opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole č. 2/2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
167 k správe hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2/2013.

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

ZDRŽALI SA: 0
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Uznesenie č. 167 správe hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2/2013
bolo schválené.

K bodu 4 programu OZ

Aktualizácia rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenia 2/2013
Starosta obce informoval prítomných, že dôvody na aktualizáciu rozpočtu sú
nasledovné:
- Kontrolné zistenia hlavnej kontrolórky obce pri kontrole č. 1/2013:
1. Rozpočet príjmov a výdavkov Základnej školy, Materskej školy, Školskej jedálne
a Školského klubu detí (ďalej len „ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD“) nie je súčasťou rozpočtu
obce.
2. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov nebola uplatnená na všetky položky
rozpočtu obce (príjmy a výdavky týkajúce sa ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD).
3. Výdavkové položky rozpočtu, určené na financovanie ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD neboli
začlenené do žiadneho programu obce.
- Nutnosť rozpočtových opatrení:
1. z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku obce a nutnosti realizácie
odvodnenia (vybudovanie žľabov) v časti Novej ulice, kde dochádza v prípade
dažďov k zatopeniu nehnuteľností občanov (rozp. opatrenia č. 1. a 2.),
2. z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku obce a nutnosti opravy havárii na
kanalizácie na uliciach Hlavná a Mlynská.
Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2013 č. 02/2013:
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2013 č. 02/2013

V mesiaci február – marec 2013 vykonala hlavná kontrolórka Obce Zeleneč Ing.
Božena Ďurkovičová kontrolu metodickej správnosti rozpočtu na rok 2013. Kontrolou bolo
mimo iné zistené, že:
1. Rozpočet príjmov a výdavkov Základnej školy, Materskej školy, Školskej jedálne
a Školského klubu detí (ďalej len „ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD“) nie je súčasťou rozpočtu obce.
2. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov nebola uplatnená na všetky položky rozpočtu
obce (príjmy a výdavky týkajúce sa ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD).
3. Výdavkové položky rozpočtu, určené na financovanie ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD neboli začlenené
do žiadneho programu obce.
Podľa ust. § 4 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
(4) Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a
výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou
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alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu, 4) ako aj finančné vzťahy k
právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.
V nadväznosti na vykonanú kontrolu a v súlade s § 14 ods. (1) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov navrhujem formálnu zmenu rozpočtu tak, aby uvedené kontrolné
zistenia boli odstránené a teda, aby sa rozpočet ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD stal súčasťou rozpočtu
obce v príslušných programoch a podprogramoch a bola uplatnená príslušná rozpočtová
klasifikácia príjmov a výdavkov. Celkové príjmy a výdavky obce v súvislosti s touto formálnou
zmenou zostávajú nezmenené.
V súlade § 14 a § 10 ods. (8) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej predkladám Obecnému
zastupiteľstvu obce Zeleneč návrh na prijatie rozpočtových opatrení:
- z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku obce a nutnosti realizácie
odvodnenia (vybudovanie žľabov) v časti Novej ulice, kde dochádza v prípade dažďov
k zatopeniu nehnuteľností občanov (rozp. opatrenia č. 1. a 2.),
- z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku obce a nutnosti opravy havárii na
kanalizácie na uliciach Hlavná a Mlynská.
1. Zvýšenie príjmových finančných operácií:
221999 3 46 454 001 Čerpanie RF – Nová ulica

+ 19.000,- €

2. Zvýšenie výdavkov na položke:
221999 4 1 46 0451 635 006 Čerpanie RF – Nová ulica

+ 19.000,- €

3. Zvýšenie príjmových finančných operácií:
221999 3 46 454 001 Čerpanie RF – Kanalizácia Hlavná, Mlynská

+ 14.000,- €

4. Zvýšenie výdavkov na položke:
221999 3 2 46 0520 635 006 Čerp. RF – Kanalizácia Hlavná, Mlynská + 14.000,- €
Návrh predkladá: JUDr. Ivan Ranuša, starosta obce

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 2.5.2013, kde starosta
vysvetlil poslancom potrebu a dôvody aktualizácie rozpočtu a jednotlivých rozpočtových
opatrení.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
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Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 168 k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové
opatrenia 2/2013.

168.
uznesenie
k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenia 2/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
aktualizáciu rozpočtu Obce Zeleneč na rok 2013 na základe zmeny rozpočtu v roku
2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013 v zmysle návrhu starostu obce na zmenu
rozpočtu zo dňa 2.5.2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 168 k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenia 2/2013.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 168 k aktualizácii rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenia 2/2013
bolo prijaté.

K bodu 5 programu OZ

Dotácia z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zeleneč
Starosta obce uviedol, že do podateľne Obecného úradu v Zelenči bola doručená
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Zeleneč zo strany Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť
Zeleneč. Uvedený subjekt žiada o dotáciu v celkovej sume 2500,00 eur určenú na
reštaurovanie a umiestnenie barokovej sochy Panny Márie na verejnom priestranstve.
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 pracovných poradách dňa 19.3., 23.4. a 2.5.2013
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obecné zastupiteľstvo, ktoré navrhlo schválenie dotácie v celkovej výške 2500,00 eur. Tieto
prostriedky boli na uvedený účel určené i vo výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2013
zmenou rozpočtu obce č. 1/2013.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý
starostovi položil otázku, kedy bude socha na verejné priestranstvo umiestnená. Starosta
odpovedal, že zámerom pána farára je, aby sa tak stalo do hodov.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, preto ju starosta ukončil.
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. 169 k dotácii z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi –
Farnosť Zeleneč.

169.
uznesenie
k dotácii z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zeleneč, Hlavná 120/122
Zeleneč, IČO: 34012923 v celkovej výške 2500,00 eur.

-

Účel použitia dotácie:
reštaurovanie a umiestnenie barokovej sochy Panny Márie na verejnom
priestranstve.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 169 k dotácii z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zeleneč.

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

ZDRŽALI SA: 0
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Uznesenie č. 169 k dotácii z rozpočtu obce Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Zeleneč
bolo schválené.

K bodu 6 programu OZ

Spojenie Základnej školy v Zelenči a Materskej školy v Zelenči
Starosta obce uviedol, že počas zápisu detí do Materskej školy v Zelenči (ďalej len
„MŠ“) v mesiaci marec 2013, podalo prihlášku o zápis 29 rodičov nových detí. Nakoľko
z MŠ v školskom roku 2013 – 2014 odíde do základnej školy málo žiakov, nastala situácia, že
do existujúcich priestorov MŠ nie je možné prijať cca 19 detí, ktorých rodičia podali
prihlášku o prijatie. Starosta obce spoločne s poslancami OZ a riaditeľkami MŠ a Základnej
školy v Zelenči (ďalej len „ZŠ“) na viacerých spoločných stretnutiach hľadali východisko zo
vniknutej situácie s cieľom uspokojiť požiadavku obyvateľov obce o umiestenie detí do MŠ.
Po preverení jednotlivých možností sa poslanci OZ na pracovnej porade dňa 23.4.2013
predbežne rozhodli, že v záujme uspokojenia potrieb obyvateľov obce bude vhodné využiť
voľné priestorové kapacity ZŠ, pre umiestnenie ďalšej triedy MŠ do priestorov ZŠ. Nakoľko
nie je možné zriadiť elokované pracovisko MŠ pre školský rok 2013 - 2014, jedinou cestou
pre využitie priestorov ZŠ pre potreby MŠ sa javí spojenie dvoch samostatných právnych
subjektov MŠ a ZŠ do jedného subjektu. Spojenie MŠ a ZŠ do jedného právneho subjektu sa
okrem uspokojenia potrieb obyvateľov javí ako dobré racionalizačné opatrenie z dôvodu
ekonomického, personálneho ale i výchovno – vzdelávacieho.
Na základe § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. obec pri výkone samosprávy
zriaďuje a zrušuje základné a materské školy. Jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné uskutočniť
určuje Smernica MŠ SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej
správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zriaďovaní, vyraďovaní
alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení. Zriaďovateľ – Obec Zeleneč musí podať
žiadosť na MŠ SR o vyradenie, resp. zaradenia školy do siete. Ministerstvo školu vyradí resp.
zaradí rozhodnutím. Ak zriaďovateľ spája splynutím základnú školu s predškolským
zariadením, vzniká základná škola s materskou školou, ktorá sa stáva právnym nástupcom
zaniknutých organizácií a prechádzajú na ňu práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov
a z iných právnych vzťahov dňom spojenia.
Starosta ďalej uviedol, že v prípade kladného rozhodnutia ministerstva bude nutné
prijať na budúcom zastupiteľstve ďalšiu zmenu rozpočtu obce z dôvodu zvýšenia výdavkov
obce pre financovanie ďalšej triedy materskej školy. Výdavky od septembra 2013 do konca
roka 2013 sú zatiaľ iba predbežne vyčíslené na úrovni cca 13.000,00 eur a súvisia najmä s
potrebou zamestnania vychovávateliek a personálu v školskej jedálne (cca 7.500,00 eur),
zariadením priestorov pre potreby predškolákov (cca 5.000,00 eur) a režijné náklady (cca
500,00 eur). Zvýšené výdavky v roku 2014 budú kryté zvýšenými príjmami z podielových
daní, ktoré sú závislé od počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru 2013.
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Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý
položil starostovi otázku, prečo nie je možné iba zriadiť elokované pracovisko materskej
školy.
Starosta vysvetlil, že elokované pracovisko je možné na základe zmeny zákona
účinnej od 1.1.2013 možné zriadiť iba na základe žiadosti zriaďovateľa, ktorá musí byť
podaná na Ministerstvo školstva do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Ministerstvo na
základe žiadosti, by v takomto prípade rozhodlo o zriadení elokovaného pracoviska od
1.1.2014. Termín 31.3.2013 však nebolo možné stihnúť, nakoľko do tohto dátumu bolo
možné podať prihlášku o zápis dieťaťa do materskej školy a teda potreba vytvoriť elokované
pracovisko vyvstala až koncom mesiaca marec. Ak by obec podala žiadosť o elokované
pracovisko po termíne 31.3., ministerstvo by elokované pracovisko povolilo až od 1.1.2015.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, preto ju starosta ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 170 k spojeniu Základnej školy v Zelenči a Materskej
školy v Zelenči.

170.
uznesenie
k spojeniu Základnej školy v Zelenči a Materskej školy v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) podanie žiadosti Obce Zeleneč o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva SR subjektu: Materská škola, Zeleneč 118, Zeleneč;
b) podanie žiadosti Obce Zeleneč o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva SR subjektu: Základná škola, Zeleneč 223, Zeleneč a jej
súčastí: Školský klub detí pri Základnej škole, Školská jedáleň pri ZŠ, Zeleneč 223,
Zeleneč, Výdajná školská kuchyňa pri Školskej jedálni pri Základnej škole, 919 21
Zeleneč s miestom prevádzkovania Materská škola Zeleneč 118;
c) podanie žiadosti Obce Zeleneč o zaradenie do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva SR subjektu s názvom: „Základná škola s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč“, súčasťou ktorej budú Školský klub detí pri Základnej škole
s materskou školou, Školská 4, 91921 Zeleneč, Školská jedáleň pri Základnej
škole s materskou školou, Školská 4, 919 21 Zeleneč, Výdajná školská jedáleň pri
Základnej škole s materskou školou s miestom prevádzkovania Elokované
pracovisko - Základná škola s materskou školou, Školská 4, Zeleneč na adrese
Hlavná 116, Zeleneč.
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2. Poveruje
starostu Obce Zeleneč JUDr. Ivana Ranušu realizovať potrebné kroky v zmysle
schvaľovacej časti uznesenia.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 170 k spojeniu Základnej školy v Zelenči a Materskej školy v Zelenči.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 170 k spojeniu Základnej školy v Zelenči a Materskej školy v Zelenči
bolo schválené.

K bodu 7 programu OZ

Oprava uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 18.9.2012 na 12. riadnom zasadnutí OZ
bolo schválené uznesenie OZ č. 120, ktorým OZ schválilo prenájom časti stavby vodojemu za
účelom umiestnenia zariadení spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.. V uznesení sú
definované i podmienky, za ktorých má byť nájom realizovaný. Jednou z nich je podmienka,
že odber elektrickej energie si nájomca zaobstará u príslušného dodávateľa na vlastné náklady
a úhradu za takto spotrebovanú elektrickú energiu bude nájomca hradiť priamo dodávateľovi
elektrickej energie. V priebehu inštalácie zariadení spoločnosť Telefónica zistila, že zriadenie
samostatného odberného miesta sa javí ako zložité, nakoľko pre dovedenie pripojenia by bolo
nutné prekopať pomerne dlhý úsek ulice Výhon. Spoločnosť Telefónica požiadala obec, aby
táto umožnila pripojenie na prívod elektrickej energie v rámci objektu alebo v jeho blízkosti,
pričom spôsob úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu bude upravený medzi obcou
a spoločnosťou v samostatnej Dohode o náhrade výdavkov na elektrinu.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovných poradách OZ v dňoch 23.4. a
2.5.2013, kde poslanci OZ predbežne požiadavku spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.
odsúhlasili.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
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Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 171 k oprave uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012.

171.
uznesenie
k oprave uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1.

Schvaľuje

opravu uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012 nasledovne:
V schvaľovacej časti uznesenia sa text: „Odber elektrickej energie si nájomca
zaobstará u príslušného dodávateľa na vlastné náklady. Úhradu za takto
spotrebovanú elektrickú energiu bude Nájomca hradiť priamo dodávateľovi
elektrickej energie“ vypúšťa a nahrádza sa textom: „Prenajímateľ umožní Nájomcovi
pripojenie na prívod elektrickej energie v rámci Pozemku alebo v jeho blízkosti a jej
nepretržitý odber, pričom spôsob úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu bude
upravený medzi Prenajímateľom a Nájomcom v samostatnej Dohode o náhrade
výdavkov na elektrinu.“.
2. Poveruje
starostu obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranušu uzavretím Dohody o náhrade výdavkov na
elektrinu zo spoločnosťou Telefónica Slovakia, s.r.o.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 171 k oprave uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 171 k oprave uznesenia OZ č. 120 zo dňa 18.9.2012 bolo prijaté.
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K bodu 8 programu OZ

Prenájom majetku obce – nebytové priestory v Kultúrnom dome za
účelom prevádzkovania predaja zmrzliny
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 22.4.2013 bola do podateľne obce
doručená žiadosť p. Jozefa Urbana, ktorý obec požiadal o prenájom nebytových priestorov
o výmere 28,30 m2, miestnosť bufetu s príslušenstvom, nachádzajúce sa na prvom
nadzemnom podlaží (prízemí) nehnuteľnosti „Kultúrny dom v Zelenči“. S menovaným
obec uzavrela obdobný nájomný vzťah i v roku 2012.
Starosta ďalej uviedol, že dňa 6.5.2013 menovaný svoju žiadosť telefonicky odvolal
a o predmetné priestory už nemá záujem.

K bodu 9 programu OZ

Rôzne
Informácia starostu obce o vykonaných opatreniach na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky obce č.
1/2013

9.1.

Starosta informoval prítomných, že ku kontrole hlavnej kontrolórky obce Zeleneč č.
1/2013 so zameraním na metodickú správnosť rozpočtu obce na rok 2013, ktorú Ing.
Ďurkovičová vykonala v čase február - marec 2013 vypracoval správu o opatreniach na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole. Správa bola dňa 3.5.2013 elektronicky
doručená hlavnej kontrolórke obce Ing. Ďurkovičovej a všetkým poslancom OZ.
Počas kontroly bolo zistené nasledovné, že:
1. Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD obsahuje iné údaje, ako rozpočet
príjmov a výdavkov Obce Zeleneč – rozpočet základnej školy nie je súčasťou
rozpočtu obce.
2. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov nebola uplatnená na všetky položky
rozpočtu obce.
3. Výdavkové položky rozpočtu, určené na financovanie základnej školy, materskej
školy, školského klubu detí a školskej jedálne neboli začlenené do žiadneho programu
obce.
4. Rozpočet obce neobsahuje zámery a ciele, ktoré by mali bližšie špecifikovať
jednotlivé programy rozpočtu obce.
5. Položka - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je zaradená do rozpočtu
obce neoprávnene, nakoľko nejde o skutočné prostriedky z predchádzajúcich období,
tak ako ich definuje zákon.
6. Položka – Realizácia nových stavieb je zaradená do rozpočtu obce neoprávnene,
nakoľko nejde o žiadnu pripravovanú novú stavbu v rozpočtovanom období.
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Vykonané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin:
Ad. Kontrolné zistenie 1.:
Nedostatok zistený v kontrolnom zistení 1. „Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ, MŠ, ŠJ
a ŠKD obsahuje iné údaje, ako rozpočet príjmov a výdavkov Obce Zeleneč“ bol odstránený
aktualizáciou rozpočtu Obce Zeleneč č. 1/2013, schválenou uznesením OZ č. 154 zo dňa
26.3.2013.
Nedostatok zistený v kontrolnom zistení 1. „- rozpočet základnej školy nie je súčasťou
rozpočtu obce“ bude odstránený po prijatí aktualizácie rozpočtu Obce Zeleneč č. 2/2013 na
17. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč dňa 7.5.2013.
Ad. Kontrolné zistenia 5. a 6.:
Nedostatky zistené v uvedených kontrolných zisteniach boli odstránené Aktualizáciou
rozpočtu Obce Zeleneč č. 1/2013, schválenou uznesením OZ č. 154 zo dňa 26.3.2013.
Ad. Kontrolné zistenia 2. a 3.:
Nedostatky zistené v uvedených kontrolných zisteniach budú odstránené po prijatí
aktualizácie rozpočtu Obce Zeleneč č. 2/2013 na 17. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Zeleneč dňa 7.5.2013.
Ad. Kontrolné zistenie 4.:
Nedostatok zistený v kontrolnom zistení 4. „Rozpočet obce neobsahuje zámery a ciele,
ktoré by mali bližšie špecifikovať jednotlivé programy rozpočtu obce.“ nie je možné odstrániť
v rozpočte pre rok 2013 z časových a personálnych dôvodov. Pri príprave rozpočtu na rok
2014 bude uvedené kontrolné zistenie akceptované a budú pripravené zámery a ciele
jednotlivých programov rozpočtu.
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Božene Ďurkovičovej, ktorá
konštatovala, že k správe starostu nemá pripomienky.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 172 k informácii starostu obce o vykonaných opatreniach
na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky obce č. 1/2013.

172.
uznesenie
k informácii starostu obce o vykonaných opatreniach na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky obce č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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Berie na vedomie
informáciu starostu obce o opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole č. 1/2013.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
172 k informácii starostu obce o vykonaných opatreniach na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky obce č. 1/2013.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 172 k informácii starostu obce o vykonaných opatreniach na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hlavnej kontrolórky obce č. 1/2013 bolo
schválené.

9.2. Požiadavka občanov obce na vypílenie stromu v areáli cintorína
Starosta informoval prítomných, že do podateľne obce bolo dňa 3.4.2013 doručené
podanie obyvateľov obce p. Seleckej a p. Repovej, obsahom ktorej je požiadavka na
vypílenie stromu v areáli cintorína v blízkosti kaplnky a chodníka vedúceho k jej vchodu.
Dôvody pre vypílenie stromu sú podľa podania nasledovné:
- strom je starý a suchý,
- svojimi koreňmi narúša statiku pomníka v jeho blízkosti, hrozí uvoľnenie dosky
náhrobného kameňa a následný možný úraz pri dotyku alebo opretí o náhrobný
kameň okoloidúcich alebo detí,
- možnosť úrazu pri nepriazni počasia, kedy zo stromu padajú úlomky konárov.
Starosta uviedol, že predmetný strom je krásna, zdravá lipa, ktorá má svoju
spoločenskú a estetickú hodnotu a preto sa s požiadavkou občanov a dôvodmi, ktoré
uvádzajú nestotožňuje. Vzhľadom k tomu na pracovnej porade OZ dňa 23.4.2013 starosta
požiadal poslancov OZ o to aby, situáciu osobne a jednotlivo priamo na mieste posúdili
a odstránení stromu rozhodne OZ hlasovaním. V prípade, ak poslanci odsúhlasia výrub
stromu, bude tak možné urobiť až na jeseň, mimo vegetačného obdobia.
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Na pracovnej porade OZ dňa 2.5.2013 poslanci OZ prejavili predbežný nesúhlas
s výrubom.
Starosta otvoril rozpravu do ktorej sa prihlásil poslanec OZ p. Rudolf Frič, ktorý
uviedol, že sa stotožňuje s názorom starostu a výrub lipy nepodporí.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý navrhol, aby na jeseň
bola vykonaná úprava koruny stromu.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, preto ju starosta ukončil.
Starosta dal hlasovať, kto je za výrub predmetného stromu.

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

Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 173 k požiadavke občanov obce na vypílenie stromu
v areáli cintorína.

173.
uznesenie
k požiadavke občanov obce na vypílenie stromu v areáli cintorína
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Nesúhlasí
s požiadavkou občanov obce na výrub stromu – lipy nachádzajúcej sa v areáli
cintorína v blízkosti vchodu do kaplnky.

2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči vykonať úpravu koruny stromu (ozdravný rez) po
skončení vegetačného obdobia na jeseň 2013.
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K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
173 k požiadavke občanov obce na vypílenie stromu v areáli cintorína.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 173 k požiadavke občanov obce na vypílenie stromu v areáli cintorína
bolo schválené.

9.3. Požiadavka občanov obce na vybudovanie oddychovej zóny na

Nezábudkovej ulici.
Starosta uviedol, že dňa 24.4.2013 sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Zelenči
stretnutie s obyvateľmi nájomných bytov na ulici Nezábudkovej a Ružovej. Na stretnutí
obyvatelia Nezábudkovej ulice predložili starostovi a obecnému zastupiteľstvu žiadosť
o vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny na Nezábudkovej ulici v priestore vedľa
parkoviska pri poschodových bytovkách. Dôvodom je skutočnosť, že lokalitu obýva veľa
mladých rodín s maloletými deťmi, ktoré sa musia hrávať na komunikáciách. Obyvatelia
žiadajú okrem terénnych úprav a zasiatia trávy aj výsadbu drevín a osadenie prvkov detského
ihriska (hojdačky, preliezky, šmýkačky, pieskoviska, bránok na športové hry a lavičiek).
Starosta uviedol, že na stretnutí obyvateľom tlmočil, že obec nedisponuje finančnými
prostriedkami na realizáciu obdobného zámeru. Starosta občanom navrhol, aby na predmetnej
ploche boli vykonané iba potrebné terénne úpravy (zrovnanie plochy) a následne bola zasiata
tráva, čím bude vytvorená plocha pre športové a pohybové hry detí.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 174 k požiadavke občanov obce na vybudovanie
oddychovej zóny na Nezábudkovej ulici.

174.
uznesenie
k požiadavke občanov obce na vybudovanie oddychovej zóny na Nezábudkovej ulici
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Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Súhlasí
s požiadavkou občanov obce na vybudovanie oddychovej zóny na Nezábudkovej ulici
(vedľa parkoviska pri poschodových bytovkách) v rozsahu realizácie terénnych úprav
(zrovnanie plochy) a zasiatia trávy.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
174 k požiadavke občanov obce na vybudovanie oddychovej zóny na Nezábudkovej ulici.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 174 k požiadavke občanov obce na vybudovanie oddychovej zóny na
Nezábudkovej ulici bolo schválené.

9.4.
Starosta uviedol, že na záver by chcel poďakovať kultúrnej komisii OZ, učiteľkám
a deťom ZŠ a MŠ, všetkým organizátorom a účinkujúcim, ktorí sa akokoľvek podieľali na
kultúrnom podujatí „Stavanie mája“, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.4.2013 a ktorí sa budú
podieľať na kultúrnom podujatí „Deň matiek“, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2013 takisto v KD
Zeleneč.
Poslankyňa OZ, Mgr. Gabriela Demovičová poprosila poslancov OZ o ich účasť na
Dni matiek.

9.5.
Poslanec OZ Ing. Peter Krupa požiadal starostu obce, aby pri odstraňovaní vád
(prepadnuté komunikácie) diela „Vodovod“ boli opravy realizované tak, aby kryty zemných
súprav boli obetónované a tak sa predišlo tomu, že sa budú opäť prepadávať.
Poslanec OZ p. Štefan Boor požiadal starostu, aby pri odstraňovaní vád (prepadnuté
komunikácie) diela „Vodovod“ bola zameraná pozornosť aj na Hlavnú ulicu.
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K bodu 10 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 ..................

Štefan Boor
overovateľ

Viliam Bučány
overovateľ

V Zelenči, dňa ..................

Ing. Emília Kraicová
zapisovateľka
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