Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného
dňa 27.09.2018 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
- starostka obce Zeleneč Ing. Daniela Mizerová
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- občania obce podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Kontrola uznesení.
3. Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2018 - rozpočtové opatrenia č. 8/2018 a č.
9/2018.
4. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Zeleneč.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018.
6. Žiadosť o predloženie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ.
7. Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu podpísanej dňa
15.1.2003 v Trnave.
8. Zmena Územného plánu – Igor Blaho.
9. Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 782/11.
10. Nájomná zmluva – prevod 3-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 783/12.
11. Žiadosť o odpustenie poplatkov za MŠ, odpady, stočné.
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
13. Nájomná zmluva – PD Zeleneč.
14. Žiadosť o príspevok na obedy.
15. Sťažnosť.
16. Informácie starostky obce.
17. Interpelácie poslancov.
18. Záver.
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K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
20. riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvorila a viedla Ing. Daniela Mizerová,
starostka obce.
Starostka obce privítala poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starostka skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla poslancov p. Hovorku a Ing. Krupu.
Za zapisovateľku zápisnice starostka obce určila Ing. Uhliarovú.
Starostka obce dala hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA:9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Hlavný kontrolór požiadal o doplnenie programu o bod: Správa o výsledku kontroly
v obci Zeleneč. Starostka obce oznámila prítomným, že z dôvodu novely zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení je potrebné pri prejednávaní v tej istej veci, ako bola na poslednom
zasadnutí OcZ (Zmena ÚP – Blaho), zrušiť pôvodné uznesenie . Z týchto dôvodov starostka
obce navrhla zmeniť program. Starostka dala hlasovať o bodoch programu tak ako bol
zverejnený – za tento program nehlasoval ani jeden poslanec.
Následne dala starostka hlasovať o zmene programu:
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 1( Ing. Matis)
Program 20. riadneho zasadnutia OZ bol schválený nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
Zrušenie uznesenia č. 223/2018 schválené dňa 27.6.2018.
Zmena Územného plánu – Igor Blaho.
Kontrola uznesení.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2018 - rozpočtové opatrenia č. 8/2018 a
č. 9/2018.
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Zeleneč.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2017/2018.
Žiadosť o predloženie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ.
Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu podpísanej dňa
15.1.2003 v Trnave.
Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 782/11.
Nájomná zmluva – prevod 3-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 783/12.
Žiadosť o odpustenie poplatkov za MŠ, odpady, stočné.
Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Nájomná zmluva – PD Zeleneč.
Žiadosť o príspevok na obedy.
Sťažnosť.
Správa o výsledku kontroly v obci Zeleneč.
Informácie starostky obce.
Interpelácie poslancov.
Záver.

K bodu 2 programu OZ:

Zrušenie uznesenia č. 223/2018 schválené dňa 27.6.2018
Z dôvodu novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné pri
prejednávaní v tej istej veci, ako bola na poslednom zasadnutí OcZ (Zmena ÚP – Blaho),
zrušiť pôvodné uznesenie, ktorým OcZ neschválilo zmenu Územného plánu. Dňa 19.9.2018
bola do podateľne OcÚ doručená nová žiadosť o súhlas na zmenu ÚP. Žiadosť bola
prerokovaná na porade starostky dňa 20.9.2018. Poslanci hlasovali o zrušení Uznesenia č.
223/2018 nasledovne:

Uznesenie č. 234/2018
k zrušeniu uznesenia č. 223/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč:
Ruší
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Zeleneč č. 223/2018 schválené dňa 27.6.2018
Hlasovanie:
ZA:7
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 2 (Mgr. Kyselica, Ing. Matis)
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Zasadnutia OZ sa zúčastnili obyvatelia obce, ktorým poslanci na návrh starostky
udelili slovo:
Občania z ul. Cintorínskej sa informovali na rozširovanie výstavby, kritizovali
preplnenú cestnú premávku na ul. Cintorínskej, ktorá sa po vybudovaní ďalších rodinných
domov ešte zhorší, to isté sa týka aj kanalizácie. Pripomenuli, že z ich strany bola ešte na jar
daná požiadavka na umiestnenie spomaľovačov na ul. Cintorínskej a doteraz občania neboli
informovaní, v akom štádiu riešenia sa nachádza umiestnenie spomaľovačov. Ďalej sa
sťažovali na vytápanie domov pri silných dažďoch a preto je potrebné urgentne riešiť
odvodnenie ulíc v obci, nakoľko toto bolo riešené len na ul. Novej. V minulosti boli v obci
zasypané odvodňovacie priekopy a pri súčasnom vývoji počasia je veľká pravdepodobnosť
častejšieho vytápania domov. Takisto kritizovali nedostatok chodníkov, na ul. Cintorínskej
používajú chodci komunikáciu, ktorá je úzka a pre chodcov nebezpečná. Navrhli na uliciach
v obci namaľovať žlté pásy, ktoré zakazujú parkovanie na ceste.
Ďalej sa občania pýtali, prečo vo zverejnenom Zámere navrhovanej činnosti „Výrobnoobchodno-obslužná zóna Zeleneč – zóna C“ neuvažuje s vybudovaním obchvatu Zeleneč.
Negatívne sa vyjadrili aj k návrhu 60 byt.jednotiek v priemyselnom parku, aby sa predišlo
problémom, aké majú v obci Zavar (Poronda).
Starostka obce informovala prítomných, že na umiestnenie retardérov je potrebný
dlhší čas, musí byť vypracovaný projekt dopravného značenia a toto je momentálne v riešení
u dopravného inžiniera. Chodníky je potrebné riešiť v celej obci, všetko je však závislé od
finančných proestriedkov. V prvej etape bola riešená ul. Školská a Výhon, nakoľko na týchto
uliciach je zvýšený počet najmä detí pri dochádzke do školy a takisto ul. Hlavná, ktorá ako
hlavný ťah je najviac frekventovaná.
P. poslanec Ing. Krupa vysvetlil prítomným, že zasadnutia OcZ sú verejné a občania
sa môžu kedykoľvek prísť informovať o realizácii umiestnenia spomaľovačov. Tento proces
aj na ul. Výhon trval cca 1 rok, nakoľko bolo potrebné vypracovať projekt dopravného
značenia. Tiež vysvetli občanom, že ul. Nová bola odvodnená najmä z dôvodu, že dlhodobo
boli problémy s dažďovou vodou na ul. Školská, Nová. Čo sa týka kanalizácie, táto nie je
dobre zrealizovaná a je potrebné ju riešiť v celej obci.
P. poslanec Mgr. Jedlička informoval prítomných občanov, že aj ul. Cintorínska sa
rieši už 4 roky, ale prednostne sa riešila ul. Školská a Výhon kvôli deťom, aby bola bezpečná
dochádzka do školy. Teraz sa bude riešiť ul. Cintorínska, musia sa riešiť aj siete, avšak neboli
finančné prostriedky. Obyvatelia ul. Cintorínskej by mali upozorniť svojich spoluobčanov,
aby neparkovali na ceste, resp. na chodníkoch. P. poslanec oznámil prítomným, že máme
problémy s kanalizáciou v obci a tú musíme riešiť.
P. poslanec Ing. Matis vysvetlil prítomným, že celý proces umiestnenia spomaľovač
trvá približne 1 rok. Na jar 2018 prišli žiadosti od občanov ul. Cintorínskej, poslanci boli
následne aj s dopravným inžinierom preskúmať situáciu na tejto ulici. Obyvatelia by mali
parkovať autá na svojich pozemkoch, nie na verejných priestranstvách, chodník tu nie je
možné umiestniť, nakoľko je táto cesta úzka. Na ceste budú umiestnené pravdepodobne 2
spomaľovače. Čo sa týka novej výstavby, je potrebné riešiť kanalizáciu, nakoľko niektorí
občania majú zvedené dažďové odkvapy do splaškovej kanalizácie a toto je potrebné
skontrolovať po celej obci. Nové rodinné domy pribudnú aj na ul. Astrovej a Vinohradníckej.
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P. Hinčeková informovala prítomných, že Komunita Zeleneč pracuje na propagácii
separovaného zberu v obci, požiadala o stiahnutie informácií o separovanom zbere firmy FCC
Trnava z webovej stránky obce a požiadala o umiestnenie mapky Zelenča s vyznačenými
stojiskami na kontajnery na webovú stránku obce.
P. starostka vysvetlila, že obec má uzatvorenú zmluvu o zvoze a skládkovaní odpadu
s firmou FCC Trnava, a.s. a nie je možné svojvoľne upravovať ich informácie na webovej
stránke obce, nakoľko sme viazaní zmluvou. V zmysle zákona o odpadoch vypracováva VÚC
Program odpadového hospodárstva (POH) Trnavského kraja a obec je povinná vypracovať
POH obce do 4 mesiacov od zverejnenia POH TTSK. Starostka obce navrhla, aby Komunita
Zeleneč v spolupráci s poslancami použila získané výsledky pri spracovaní POH obce
Zeleneč.

K bodu 3 programu OZ:

Zmena Územného plánu – Igor Blaho
P. Igor Blaho, podal do podateľne OcÚ dňa 19.9.2018 opätovnú žiadosť o súhlas na
zmenu Územného plánu v lokalite Panské zeme. Po konzultácii s odborným projektantom
znížil veľkosť lokality na 10 rodinných domov, čo podľa jeho názoru neovplyvní kapacitu
splaškovej kanalizácie. Pozemky sú určené na výstavbu domov pre jeho rodinných
príslušníkov a obyvateľov Zelenča a preto by táto výstavba nemala mať žiadny negatívny
vplyv na súčasný stav infraštruktúry obce (najmä kanalizáciu), nakoľko by sa počet
obyvateľov podľa jeho vyjadrenia nezvýšil. P. Blaho sa vyjadril, že je ochotný prispieť
sumou 10 - 15 tis. € na opravy a rozširovania kanalizácie a sú ochotní vybudovať stojisko na
kontajnery na separovaný odpad.
Žiadosť bola prerokovaná na porade starostky dňa 20.9.2018. Poslanci na tomto
zasadnutí OcZ odhlasovali zrušenie Uznesenia č. 223/2018 a preto je možné v tejto veci
prijať nové uznesenie.

Uznesenie č. 235/2018
ku žiadosti o súhlas na zmenu Územného plánu v lokalite Panské zeme-Gažové
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
zmenu Územného plánu v lokalite Panské zeme- Gažové , ktorá je v súčasnosti určená
územným plánom IBV – výhľad a to na IBV – návrh. P. Igor Blaho sa zaväzuje, že poskytne
Obci Zeleneč príspevok vo výške 15 000,- € na údržbu a opravy obecnej kanalizácie.
Hlasovanie:
ZA:7
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 2 (Mgr. Kyselica, Ing. Matis)
5

K bodu 4 programu OZ:

Kontrola uznesení
Starostka obce informovala prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené .
K bodu 5 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce Zeleneč na rok 2018 - rozpočtové opatrenia č.
8/2018 a č. 9/2018
Starostka obce požiadala Ing. Uhliarovú, aby informovala prítomných o rozpočtovom
opatrení č. 8/2018 schváleného starostkou obce:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
V súlade s ods. 2 písm. 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.186/2017 zo dňa 04.12.2017, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 8/2018:
Zvýšenie bežných príjmov:
111 312 001
Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

+ 3 469,- €

Program 5. Vzdelávanie:
Zvýšenie bežných výdavkov:
111 5 600
Bežné výdavky

+ 3 469- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú nenormatívne finančné prostriedky na rok 2018
poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva do
rozpočtu obce v sume + 109,- € v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS22018/000019/uč.prv. zo dňa 07.08.2018 ako finančné prostriedky na učebnice prvouky a
v sume + 3 360,- € v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS22018/000019/AU zo dňa 09.08.2018 ako finančné prostriedky na osobné náklady asistenta
učiteľa.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj p. farár ThMgr. Jozef Lehocký, ktorý poďakoval
poslancom za prácu, ktorú vykonali pre farnosť Zeleneč za 4 roky, poďakoval aj za finančné
prostriedky určené na čistenie fasády kostola. Tieto prostriedky však neboli vyčerpané,
nakoľko čistenie fasády sa nedalo zrealizovať. Oboznámil prítomných poslancov s novým
projektom na stavbu kaplnky pri kostole a požiadal o možnosť prispieť sumou 5 000,- € na jej
stavbu.
P. poslanec Mgr. Jedlička požiadal o navýšenie rozpočtu na Programe 7. Kultúra za
účelom spolufinancovania akcie Kaviareň Jozefa Bednárika a 775. výročia obce Zeleneč.
Poslanci prerokovali návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2018 a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 236/2018
k aktualizácii rozpočtu obce - rozpočtové opatrenia č. 8 a 9/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie starostky Obce Zeleneč č. 8/2018 schválené dňa 16.08.2018
2. Schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. 9/2018 v nasledovnom znení:
Zvýšenie bežných príjmov:
41 111 003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

+ 44 600,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 630
Tovary a služby

+ 12 500,- €

Program 2., podprogram 2.2. Cintorín a Dom smútku:
41 2 2 630
Tovary a služby

+

400,- €

Program 5. Vzdelávanie:
41 5 630 Tovary a služby

+

3 000,- €

Program 7, podprogram 7.3. organizácia a podpora kultúrnych podujatí:
41 7 3 630
Tovary a služby - Divadelná kaviareň J. Bednárika

+ 1 000 ,- €

Program 8, podprogram 8.2. Vodovod:
41 8 2 630 tovary a služby

+

800,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
41 8 4 630 tovary a služby

+

5 000,- €

Program 10. podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom:
41 10 5 642 007
transfer cirkvi –stavba kaplnky pri kostole
+ 5 000,- €
Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 700
Preliezky na detské ihrisko

+

Program 7, podprogram 7.1. Kultúrna infraštruktúra:
41 7 1 717 002 rekonštrukcia KD - interiér

+ 10 000 ,- €

Program 8, podprogram 8.4. Vodovod:
41 8 4 700
Dávkovač chlóru

+
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3 300,- €

3 600,- €

Zdôvodnenie:
Podľa prognózy vývoja podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok
2018 by sa mal výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v r. 2018 oproti r.
2017 zvýšiť a preto je možné navýšiť túto položku o sumu 44 600,- €, ktorá je potrebná na
nasledovné bežné a kapitálové výdavky:
Na programe 1, podprogram 1.1. Manažment obce na položke 630 - Tovary a služby
sa navyšujú finančné prostriedky o 12 500,- € potrebné na stavebné práce v súvislosti
s rekonštrukciou kancelárií, nové eleketrické rozvody, nový rozvádzač, revíziu, vybavenie
kancelárií nábytkom, ďalej financie potrebné na odmeny na dohody o vykonaní práce, na
poplatky za rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR, zabezpečenie prevádzky GDPR
webovej stránky obce, poplatky za aktualizáciu programov v zmysle Nariadenia EÚ v
súvislosti s GDPR, navýšenie finančných prostriedkov na čistiace prostriedky.
Na položke 700 - kapitálové výdavky sa navyšujú finančné prostriedky vo výške 3 300,- € na
dovybavenie detského ihriska preliezkami.
Na programe 2. podprogram 2.2. Cintorín a Dom smútku na položke 630 - Tovary
a služby sa navyšujú finančné prostriedky na ponorné čerpadlo na cintoríne o sumu 400,- €.
Na programe 5. Vzdelávanie na položke 630 - Tovary a služby sa navyšujú finančné
prostriedky o sumu 3 000,- € na ohrevné pulty v Školskej jedálni pri ZŠ aj MŠ.
Na programe 7, podprogram 7.1. Kultúrna infraštruktúra sa navyšujú finančné
prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 10 000,- € potrebné na rekonštrukciu interiéru
KD a na podprograme 7.3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí sa navyšujú finančné
prostriedky na položke 630 - Tovary a služby o sumu 1 000,- € na akciu Kaviareň Jozefa
Bednárika a 775. výročia obce Zeleneč.
Na programe 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň na položke 630 - Tovary a služby je
potrebné navýšiť finančné prostriedky vo výške 500,- € na opravu motora, pneumatiky na
Fiat Ducato 300,- €, na podprograme 8.4. Vodovod na položke 630 - Tovary a služby je
potrebné navýšiť finančné prostriedky vo výške 5 000,- € na úhradu poplatkov pre firmu
MAVOS na montáž vodomerov.
Na položke 700 - kapitálové výdavky sa navyšujú finančné prostriedky vo výške 3 600,- € na
dávkovač chlóru.
Na
programe
10. podprogram 10.5. Transfery neziskovým organizáciám
a jednotlivcom sa na položke 630 - Tovary a služby navyšujú finančné prostriedky v sume
5 000,- € ako transfer cirkvi – stavba kaplnky pri kostole.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 6 programu OZ:

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Zeleneč.
Starostka obce informovala prítomných, že v súvislosti s prijatým uznesením č.
216/2018 k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Hlavná 116, Zeleneč ako súčasť Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč ako Školskej jedálne Hlavná 116, Zeleneč ako
súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč do siete škôl a školských
zariadení, je potrebné prijať Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Zeleneč. Poslanci
tento dodatok prerokovali na porade starostky dňa 20.9.2018.

Uznesenie č. 237/2018
k Dodatku č.1 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

K bodu 7 programu OZ:

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017
Starostka obce informovala prítomných, že v zmysle § 5 ods. (7), písm. f) 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, riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi
školy na schválenie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
(ďalej len „správa“). Správa bola mailom doručená poslancom OZ, aby sa s ňou mohli
oboznámiť. Vec bola predbežne prerokovaná na porade starostky dňa 20.9.2018.
Bližšie informácie poskytla riaditeľka školy ThLic. Daniela Depešová priamo na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň poďakovala poslancom za spoluprácu
v uplynulom období a informovala ich o vykonaných prácach v školskej jedálni pri ZŠ a MŠ.
P. poslanec Mgr. Jedlička poďakoval starostke obce aj riaditeľke ZŠ s MŠ za práce
vykonané pri otvorení novej jedálne pri MŠ.
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Uznesenie č. 238/2018
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s
materskou školou, Školská 4, Zeleneč za školský rok 2017/2018, predloženú riaditeľkou školy
ThLic. Danielou Depešovou.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 8 programu OZ:

Žiadosť o predloženie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ.
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že obdržala od riaditeľky školy
oznámenie o zníženom počte žiakov na II.stupni ZŠ s MŠ v školskom roku 2018/2019 a
Žiadosť o predloženie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ – trieda predškolákov.
Poslanci žiadosti prerokovali na porade starostky dňa 20.9.2018.

Uznesenie č. 239/2018
k Žiadosti o predloženie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ.
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1.

Schvaľuje

Žiadosť o predloženie návrhu na prijatie vyššieho počtu detí do MŠ – trieda predškolákov.
2.

Berie na vedomie:

Oznámenie o znížení počtu detí ZŠ v 6. ročníku a v 8. ročníku na šk. rok 2018/2019.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
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K bodu 9 programu OZ:

Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
podpísanej dňa 15.1.2003 v Trnave.
Dňa 19.09.2018 Obec Malženice doručila obci Zeleneč oznámenie o ukončení
„Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018. Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa
28.08.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlom SOcÚ stala obec Trstín. Dodatkom č.7 sa mení
sídlo SOcÚ z Obce Malženice na Obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SOcÚ bude od
1.1.2018 starosta Obce Trstín.
Všetci zamestnanci Spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu
31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice, budú v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov odo dňa 01.01.2019 zamestnancami Obce
Trstín ako preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Obec Trstín sa vzájomne
dohodnú, s čím ostatné zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie prechodu
práv a povinností z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na preberajúceho
zamestnávateľa – Obec Trstín.
Všetok majetok, ktorý je ako spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou Spoločného
obecného úradu ako hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe činnosti
starostu Obce Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa 01.01.2019
rovnakým spôsobom evidovaný na Obec Trstín. Obec Malženice a Obec Trstín uzatvoria
všetky potrebné dohody, ktoré sú potrebné na preregistráciu takéhoto majetku.
Dodatok bol prerokovaný na porade starostky dňa 20.9.2018.

Uznesenie č. 240/2018
k Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
15.01.2003
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle čl.
14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOcÚ
a štatutár SOcÚ.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 10 programu OZ:

Nájom 2-izbového obecného bytu č. 10 v bytovom dome na ul.
Nezábudkovej č. 782/11 v Zelenči
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Menglei Zheng, bytom Nezábudkova 782/11,
Zeleneč a p. Natálie Feketeovej, trvale bytom Argentínska 339, Zeleneč o odstúpení od
Zmluvy o nájme 2-izbového bytu č. 10 na prvom nadzemnom podlaží bytového domu č. 782
o výmere 65,55 m2 nachádzajúci sa na parcele registra „C“ parc.č. 2190/287 na ul.
Nezábudková 782/11 v k.ú. Zeleneč zapísanom na liste vlastníctva č. 2247, vedenom
Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len „byt“). Podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku obce
v zmysle § 9a ods.9 písm.c) v prípade hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Obec Zeleneč v zmysle
citovaného ustanovenia zákona zverejnila svoj zámer prenajať 2-izbový byt č. 10 na 1.
nadzemnom podlaží bytového domu č. 782 o výmere 65,55 m2 nachádzajúci sa na parcele
registra „C“ parc.č. 2190/287 na ul. Nezábudková 782/11 v k.ú. Zeleneč zapísanom na liste
vlastníctva č. 2247, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor p. Karin
Mikletičovej. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomcovia, ktorí doposiaľ
predmetný byt užívali, v zmysle nájomnej zmluvy požiadali obec o ukončenie nájmu.
Nájomcovia, ktorí doposiaľ predmetný byt užívali, využili svoje právo a vo svojej žiadosti o
ukončenie nájmu navrhli, aby sa novým nájomcom stala p. Karin Mikletičovej. Žiadosť bola
prerokovaná na pracovnej porade starostky dňa 20.09.2018.

Uznesenie č. 241/2018
k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 10 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej č.
782/11 v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
-

prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Dodatku č. 2 zo Zmluvy o nájme
bytu zo dňa 23.01.2017, Dodatku č. 1 Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti
s nájmom obecného majetku zo dňa 23.1.2017, Dodatku č. 1 Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve (na byt) zo dňa 23.1.2017 a z Dohody o prevode práv a povinností zo zmlúv zo
dňa 23.1.2017 uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p. Menglei Zheng,
bytom Nezábudkova 782/11, Zeleneč a p. Natálie Feketeovej, trvale bytom
Argentínska 339, Zeleneč na strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“),
týkajúce sa 2-izbového bytu č. 10 o výmere 65,55 m2, nachádzajúceho sa na 1. NP
bytového domu súp. č. 782, ktorý je postavený na parcele registra „C“ č. 2190/287 na
Nezábudkovej ulici, orientačné číslo 11 v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč,
zapísaný na liste vlastníctva č.2247, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny
odbor (ďalej len „byt“); na nových účastníkov uvedených zmluvných vzťahov p.
Karin Mikletičovej, bytom ul. Beethovenova 15, Trnava za nasledovných podmienok:
- odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia,
- Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi odchádzajúcim
12

a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny bytu, ktoré
realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so zhodnotením
bytu odchádzajúcim nájomcom,
- suma 22 833,22 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce a ktorá je
v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a ktorá je zároveň v zmysle Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve splátkou kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce Zeleneč
a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
- suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok nájomného,
a ktorá sa považuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce
Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
- suma 444,24 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu zábezpeky
v zmysle Článku V. ods. 2. Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.9.2010, ostáva v dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na zábezpeku zloženú novým nájomcom.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 11 programu OZ:

Nájom 3-izbového obecného bytu č. 8 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej
č. 783/12 v Zelenči
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Tomáša Vladoviča a Nikolety Vladovičovej,
obaja bytom Nezábudkova 783/12, Zeleneč o odstúpení od Zmluvy o nájme 3-izbového bytu
č. 8 na 3. nadzemnom podlaží bytového domu č. 783 o výmere 79,30 m2 nachádzajúci sa na
parcele registra „C“ parc.č. 2190/288 na ul. Nezábudková 783/12 v k.ú. Zeleneč zapísanom
na liste vlastníctva č. 2248, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len
„byt“). Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný
priamy prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods.9 písm.c) v prípade hodného osobitného
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Obec Zeleneč v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejnila svoj zámer prenajať 3izbový byt č. 8 na 3. nadzemnom podlaží bytového domu č. 783 o výmere 79,30 m2
nachádzajúci sa na parcele registra „C“ parc.č. 2190/288 na ul. Nezábudková 783/12 v k.ú.
Zeleneč zapísanom na liste vlastníctva č. 2248, vedenom Okresným úradom Trnava,
Katastrálny odbor p. Matejovi Michalkovi. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom,
že nájomcovia, ktorí doposiaľ predmetný byt užívali, v zmysle nájomnej zmluvy požiadali
obec o ukončenie nájmu. Nájomcovia, ktorí doposiaľ predmetný byt užívali, využili svoje
právo a vo svojej žiadosti o ukončenie nájmu navrhli, aby sa novým nájomcom stala p. Matej
Michalka. Žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade starostky dňa 20.09.2018.
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Uznesenie č. 242/2018
k nájmu 3-izbového obecného bytu č. 8 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej č.
783/12 v Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
-

-

-

-

-

prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.09.2010, Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného
majetku zo dňa 30.09.2010, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (na byt) zo dňa
30.09.2010 uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p. Tomášom
Vladovičom a Nikoletou Vladovičovou, obaja bytom Nezábudkova 783/12, Zeleneč na
strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 3-izbového bytu č. 8
o výmere 79,30 m2, nachádzajúceho sa na 3. NP bytového domu súp. č. 783, ktorý je
postavený na parcele registra „C“ č. 2190/288 na Nezábudkovej ulici, orientačné
číslo 12 v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč, zapísaný na liste vlastníctva
č.2248, vedenom Okresným úradom Trnava, Katastrálny odbor (ďalej len „byt“); na
nových účastníkov uvedených zmluvných vzťahov p. Matejovi Michalkovi, bytom ul.
Timravy 3952/22, Hlohovec za nasledovných podmienok:
odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia,
Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi odchádzajúcim
a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny bytu, ktoré
realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so zhodnotením
bytu odchádzajúcim nájomcom,
suma 35 155,84 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce a ktorá je
v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku
osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a ktorá je zároveň v zmysle Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve splátkou kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce Zeleneč
a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok nájomného,
a ktorá sa považuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce
Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu,
suma 444,24 €, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu zábezpeky
v zmysle Článku V. ods. 2. Zmluvy o nájme bytu zo dňa 30.9.2010, ostáva v dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na zábezpeku zloženú novým nájomcom.

Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
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K bodu 12 programu OZ:

Žiadosť o odpustenie poplatkov za MŠ, odpady, stočné
Dňa 5.9.2018 boli do podateľne Obecného úradu v Zelenči doručené žiadosti
o odpustenie poplatkov za stravnú jednotku v MŠ, mesačné poplatky za MŠ, poplatky za
vývoz komunálneho odpadu, vodného a stočného pre maloletého Lea Hrašnu z dôvodu slabej
finančnej situácie a od novembra 2017 je polosirotou.

Uznesenie č. 243/2018
k žiadosti o odpustenie poplatkov v MŠ, poplatku za vývoz komunálneho
odpadu, vodného a stočného.
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
a)
Odpustenie mesačných poplatkov a stravnej jednotky v MŠ Zeleneč v šk. roku
2018/2019
b)
Odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu vo výške 20,07 € na r. 2019
a poplatku za stočné vo výške 43,90 € na rok 2019
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 13 programu OZ:

Žiadosť o odkúpenie pozemku
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemku p. Petra Horvátha s manž.
o odkúpenie časti priľahlého obecného pozemku, ktorý užívajú. Dom s.č. 231 a pozemok p.č
359 nadobudli do vlastníctva darom od rodičov p. Petra Horvátha v r. 1998 a užívajú ho už
20 rokov. V tomto roku pri riešení svojich súkromných vecí zistili, že skutkový stav a nákres
rodinného domu v katastrálnej mape nie sú v súlade. Preto si dali nehnuteľnosť zamerať.
Zistilo sa, že časť rodinného domu a vstup do dvora sa nachádzajú na obecnom pozemku,
preto si podali žiadosť na odkúpenie 57 m2 obecného pozemku.
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Uznesenie č. 244/2018
k žiadosti o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
odpredaj časti pozemku parcela registra „C“ č. 415/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere
57 m2 p. Petrovi Horváthovi a manž. Cecílii Horváthovej, bytom Zeleneč, Ulička 231/15 za
kúpnu cenu 3,32 €/m2.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí sa na tento
prevod majetku obce nevzťahuje povinnosť obce zverejniť svoj zámer na úradnej tabuli.

Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 3 (Mgr. Kyselica, Ing. Matis, p. Čavojský)

K bodu 14 programu OZ:

Nájomná zmluva – PD Zeleneč
Obci Zeleneč bol doručený návrh nájomnej zmluvy na pozemky, v zmysle ktorej
predstavenstvo PD Zeleneč schválilo zvýšenie nájomného za prenájom poľnohospodárskej
pôdy zo súčasnej sumy 70,- /ha na sumu 140,-/ha. Poslanci nájomnú zmluvu prerokovali na
porade starostky dňa 20.9.2018.

Uznesenie č. 245/2018
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Nájomnú zmluvu na poľnohospodárske pozemky uzatvorenú medzi Obcou Zeleneč, ako
prenajímateľom a Poľnohospodárskym družstvom Zeleneč ako nájomcom v zmysle
predloženého návrhu za 140,- /ha/rok.
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Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

K bodu 15 programu OZ:

Žiadosti o príspevok na obedy
Starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadostiach na príspevok na
obedy pre dôchodcov vo výške 0,50 € na 1 obed. Poslanci schválili tento príspevok pre p.
Pavlínu Prachniarovú a p . Máriu Hrašnovú.

K bodu 16 programu OZ:

Sťažnosť
Dňa 15.08.2018 bola do podateľne obecného úradu doručená sťažnosť občanov
ohľadom susedských sporov. Starostka obce sťažnosť prešetrila a poslanci odporučili, aby sa
členovia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku na mieste
oboznámili so situáciou a odporučili riešenie.

K bodu 17 programu OZ:

Správa o výsledku kontroly v obci Zeleneč
Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan informoval prítomných, že vykonal kontrolu
pokladne a pokladničných dokladov za I. polrok 2018 a kontrolu všeobecne záväzných
nariadení vydaných obcou Zeleneč.
Hlavný kontrolór obce konštatoval, že kontrolou pokladne a pokladničných dokladov za I.
polrok 2018 neboli zistené žiadne nedostatky.
Kontrolou všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou Zeleneč bolo zistené, že obec
má od r. 2005 platných 15 VZN a odporučil Obecnému zastupiteľstvu staršie VZN
preštudovať a zistiť, či sú v súlade s novelizovanými zákonmi. Navrhol vytvoriť komisiu,
ktorá vykoná kontrolu všetkých VZN, prípadne ďalších povinných dokumentov obce, ako sú
napr. Rokovací poriadok obce Zeleneč, zásady odmeňovania poslancov a iné zákonom
stanovené dokumenty citované v zákone o obecnom zriadení.
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Uznesenie č. 246/2018
k informácii hlavného kontrolóra Obce Zeleneč o vykonanej kontrole
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
Berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o vykonanej Kontrole pokladne a pokladničných
dokladov za I. polrok 2018 a kontrole všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou
Zeleneč.
Hlasovanie:
ZA: 9
(p. Jurčová, p. Štefánek, Ing. Krupa, p. Hovorka, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, Mgr. Kyselica,
Ing. Matis, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 18 programu OZ:

Informácie starostky obce
1.
Starostka obce informovala prítomných, že dňa 17.9.2018 bola pozvaná predsedom
TTSK na stretnutie vo veci výstavby obchvatu Zelenča. Stretnutia sa zúčastnil aj poslanec
Ing. Krupa, aby získané informácie podal novému OZ Zeleneč a novému starostovi obce.
Predseda TTSK Mgr. Viskupič dobre pozná neúnosnú dopravnú situáciu v Zelenči a vyjadril
sa, že v horizonte 24 až 36 mesiacov chce, aby bol obchvat Zelenča vybudovaný.
Z uvedeného dôvodu budú v rámci TTSK čo najskôr zahájené práce na vypracovaní
projektovej dokumentácie a geodetickom zameraní. Následne bude potrebné zabezpečiť
výkup pozemkov, schváliť dokumentáciu, vydať povolenia a zrealizovať samotnú výstavbu.
Obchvat Zelenča by významne pomohol aj plánovanému južnému obchvatu Trnavy, nakoľko
by bol umožnený prístup na diaľnicu cez plánovanú križovatku, ktorú chce NDS vybudovať
pri Zelenči. Je potrebné naďalej komunikovať s TTSK o postupe prác.
2.
Firma MAVOS, ktorá od tohto roku spravuje obecný vodovod a kanalizáciu zistila pri
kontrole čierne odbery vody z obecného vodovodu.
3.
Starostka obce informovala, že VÚC pripravuje nový Program odpadového
hospodárstva Trnavského kraja. Do 4 mesiacov je obec povinná vypracovať POH obce. Túto
úlohu už bude riešiť nové OZ.
4.
Starostka obce informovala, že v zmysle zákona je potrebné predložiť obecnému
zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2019-2021 a preto sa poslanci dohodli, že dňa
7.11.2018 o 17:00 hod. sa bude konať 21. riadne zasadnutie OZ.
5.
Starostka obce informovala o zámere ZSE vymeniť rozvody NN (aj stĺpov) na ul.
Kapitulskej. V súvislosti s tým by bolo vhodné riešiť zastaraný obecný rozhlas.
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6.
Starostka obce informovala, že geodet Ing. Haršány vykonal zameranie pozemkov na
ul. Agátovej – oplotenie rodinných domov od ul. Nezábudkovej a zameraním neboli zistené
žiadne nedostatky.
7.
Starostka obce informovala prítomných, že v prevádzkovej budove vodovodu je
nainštalovaný telemetrický a riadiaci systém v hodnote cca 30 tis. € s prenosom dát do firmy
MAVOS, s.r.o. Voderady, ktorá prevádzkuje náš vodovod. Telemetria bola od r. 2012
nefunkčná.
K bodu 19 programu OZ:

Interpelácie poslancov


P. Hovorka – opätovne požiadal o rozšírenie chodníka na ul. Sládkovičovej, upozornil na
budovanie chodníkov občanmi obce bez povolenia obce, tieto sú výškovo rozdielne (napr. ul.
Krátka, Argentínska) .



P. Jurčová - požiadala, aby hlinu na ul. Výhon, ktorú tam nechala firma po zakopávaní
optických káblov, odviezli zamestnanci obecného úradu, ďalej požiadala o vyhlasovanie
v miestnom rozhlase, aby občania nepálili odpad v záhradách a zároveň upozornila na nutnosť
umiestnenia rozhlasu v nových obytných lokalitách. Informovala sa, či vsaky na ul. Výhon
boli vyčistené.



-

Ing. Krupa - požiadal starostku obce o podanie informácie ohľadom výstavby chodníka na
ul. Hlavnej. Starostka obce informovala, že finančné prostriedky, na ktoré má obec nárok ako
člen Občianskeho združenia MAS 11 Plus, sa zatiaľ nedajú čerpať z dôvodu zdĺhavého
procesu na vyhlásenie výziev, na základe ktorých sa budú môcť finančné prostriedky čerpať
na konkrétne projekty. Obec chce za tieto peniaze vybudovať chodník na ul. Hlavnej od
križovatky pri fare po rodinný dom súp. č. 63 v smere na Majcichov.
Informoval sa na posunutie telefónnych stĺpov na ul. Pažiť smerom k potoku – starostka obce
informovala, že stĺpy budú posunuté v rámci pokládky optického kábla firmou Telekom,
požiadal o renováciu vodorovného dopravného značenia na obecných komunikáciách.



Mgr. Kyselica - požiadal o označenie schodov pred OcÚ žltou farbou.



Mgr. Jedlička – požiadal starostku o informáciu, či je možné vybaviť zníženie poplatkov za
prevádzku kanalizácie od TAVOS-u. V prípade zamietnutia je potrebné vyžiadať od TAVOSu písomné stanovisko. Starostka obce už v minulosti informovala, že na stretnutí s vedením
TAVOSu v decembri 2017 v Piešťanoch bola žiadosť o zníženie poplatku za prevádzku
kanalizácie zamietnutá ako nezákonná.



Ing. Matis - požiadal starostku obce o podanie informácie ohľadom projektu Zelenej
infraštruktúry v obci Zeleneč - starostka obce informovala, že projekt sa bude realizovať
v mesiaci október 2018, v septembri 2018 sa ešte podpisoval dodatok k zmluve o poskytnutí
dotácie.

-
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K bodu 20 programu OZ:

Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a o 22:30 hod. ukončila zasadnutie.

V Zelenči, dňa 03.10.2018

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

............................................................
Ing. Krupa - overovateľ

....................................................
p. Hovorka – overovateľ

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