Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč, konaného dňa
04.03.2019 na Obecnom úrade v Zelenči
Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny (p.
Čavojský - ospravedlnený)
- starosta obce Zeleneč Mgr. Ľubomír Jedlička
- hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan
- zapisovateľka Ing. Miroslava Uhliarová
- občania obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení.
4. Zásady poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov a schválenie ţiadostí.
5. Ţiadosť o odpustenie úhrad za prenájom kultúrneho domu.
6. Ţiadosť o odkúpenie pozemku.
7. Zmena urbanistickej štúdie obytnej zóny Paţiť – Podolky Zeleneč
8. Voľba predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných povinných
dokumentov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a doplnenie členov do komisií OZ
Zeleneč.
9. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a č .
3/2019.
10. Informácie starostu.
11. Interpelácie poslancov.
12. Záver.
K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
3. zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvoril a viedol Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta
obce.
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Zároveň
skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 7 poslancov OZ (p. Čavojský sa
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ospravedlnil, Mgr. Kyselica sa dostavil neskôr) a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov Ing. Matisa a Ing.
Kočiho. Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil Ing. Uhliarovú a oznámil
prítomným, ţe zo zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam. Starosta obce zároveň poţiadal
Ing. Mizerovú o prípadné doplnenie zápisnice bodov z porady.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 5 (p. Jurčová, Ing. Krupa, p. Droppa , Ing. Mizerová, p.Vavro)
PROTI : 0

ZDRŢALI SA: 2 (Ing. Koči, Ing.Matis)

Po hlasovaní sa na zasadnutie OZ dostavil p. poslanec Mgr. Kyselica.
Hlavný kontrolór obce navrhol doplniť program o ďalší bod – Správa HK
o kontrolnej činnosti za rok 2018 vykonávanej v obci Zeleneč.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení.
4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 vykonávanej v obci Zeleneč.
5. Zásady poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov a schválenie ţiadostí.
6. Ţiadosť o odpustenie úhrad za prenájom kultúrneho domu.
7. Ţiadosť o odkúpenie pozemku.
8. Zmena urbanistickej štúdie obytnej zóny Paţiť – Podolky Zeleneč
9. Voľba predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných povinných
dokumentov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a doplnenie členov do komisií OZ
Zeleneč.
10. Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a č .
3/2019.
11. Informácie starostu.
12. Interpelácie poslancov.
13. Záver.
Starosta obce navrhol hlasovať o programe tak, ako bol zmenený.
Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing.
Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI : 0
Program 3. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.
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K bodu 2 programu OZ:

Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov OZ:
 predseda : p. Vavro
- členovia: p. Jurčová
Ing. Matis
Navrhnutí poslanci súhlasili s ich účasťou v tejto komisii, ţiadne pozmeňujúce
návrhy neboli predloţené, následne starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 8 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing.
Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0

K bodu 3 programu OZ:

Kontrola uznesení
Starosta obce informoval prítomných, ţe všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 23.01.2019 sa plnia, resp. boli splnené. Uznesenia č.
3/2019 a č. 6/2019 neboli podpísané starostom obce. Starosta obce informoval
prítomných poslancov, ţe vydal firme ISLAND s.r.o., Trnava súhlasné stanovisko
k pripojeniu na verejný vodovod za predpokladu splnenia technických podmienok
uvedených vo vyjadrení pol. MAVOS s r.o. Voderady.
K bodu 4 programu OZ:

Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 vykonávanej
Zeleneč

v obci

Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Niţnan prečítal prítomným Správu
o kontrolnej činnosti za rok 2018 vykonávanej v obci Zeleneč.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 12/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 12/2019
K Správe HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 vykonávanej v obci Zeleneč.
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce Ing. Stanislava Niţnana o kontrolnej činnosti za rok
2018 vykonávanej v obci Zeleneč.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 12/2019 bolo prijaté.

K bodu 5 programu OZ:

Zásady poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov a schválenie
žiadostí
Starosta obce poţiadal predsedníčku Komisie pre sociálne veci a ochranu verejného
poriadku p. Jurčovú, aby prečítala Návrh Zásad poskytovania príspevku na obedy pre
dôchodcov:
1.
Obec Zeleneč poskytne príspevok vo výške 0,50 € na 1 obed občanovi, ktorý je
prihlásený k trvalému pobytu na území obce Zeleneč, poberá dôchodok do 400,eur/osoba (vrátane), poţiada o príspevok písomne a spĺňa aspoň jednu z nasledovných
podmienok:
a/ je dôchodca vo veku nad 70 rokov (vrátane), samostatne ţijúci v domácnosti
b/ je dôchodca a má ťaţké zdravotné postihnutie (drţiteľ ZŤP,ZŤP/S)
c/ je dôchodca poberajúci úplný invalidný resp. starobný dôchodok a je samostatne ţijúci,
so zlým zdravotným stavom - bez ohľadu na vek.
2.
Písomná ţiadosť obsahuje osobné údaje ţiadateľa, údaje o ekonomickej
a sociálnej situácii, odôvodnenie ţiadosti, čestné vyhlásenie o tom, ţe nemá iný peňaţný
alebo nepeňaţný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb a potvrdenie o výške
dôchodku.
3.
Príspevok sa neposkytuje občanovi, ktorý má k dátumu podania ţiadosti
nevyrovnané záväzky voči obci po lehote splatnosti.
Poslanci zároveň poţiadali
o prehodnotenie všetkých doterajších
ţiadostí
o poskytnutie príspevku na obedy s účinnosťou od 1.7.2019. Obecný úrad vyzve
stravníkov o predloţenie podkladov v zmysle Zásad poskytovania príspevku na obedy pre
dôchodcov pre Komisiu pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku.
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Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 13/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 13/2019
k Zásadám poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo v Zelenči po prerokovaní:
a) Schvaľuje
Zásady poskytovania príspevku na obedy pre dôchodcov podľa predloţeného návrhu
b) Ukladá
Komisii pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku prehodnotiť všetky doterajšie
ţiadosti o poskytnutie príspevku na obedy s účinnosťou od 1.7.2019
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 13/2019 bolo prijaté.

Tieto Zásady je potrebné zverejniť na webovej stránke a úradnej tabuli.
Starosta obce informoval prítomných o ţiadostiach o príspevok na obedy ešte pred
účinnosťou schválených zásad – p. Emília Pekarová a p. Mária Petranská. Poslanci
schválili obidvom ţiadateľkám príspevok na obedy vo výške 0,50 € na 1 obed.
K bodu 6 programu OZ:

Žiadosti o odpustenie úhrad za prenájom kultúrneho domu
Dňa 20.02.2019 bola doručená do podateľne obecného úradu ţiadosť Spolku
vinárov a vinohradníkov Zeleneč o odpustenie poplatkov za Kultúrny dom v Zelenči na
akcie: Ples vinárov dňa 9.2.2019, Odborná degustácia nominačnej výstavy dňa 14.3.2019,
Výstava vín nominačnej výstavy do národného salónu vín SR v dňoch 12.-13.4.2019.
Poslanci ţiadosť prerokovali na porade starostu dňa 25.02.2019.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č.14/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie
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Uznesenie č. 14/2019
k ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom
kultúrneho domu pre Spolok vinárov
a vinohradníkov Zeleneč na akcie: Ples vinárov dňa 9.2.2019, Odborná degustácia
nominačnej výstavy dňa 14.3.2019, Výstava vín nominačnej výstavy do národného salónu
vín SR v dňoch 12.-13.4.2019.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 14/2019 bolo prijaté.

Dobrovoľný hasičský zbor Zeleneč poţiadal o odpustenie poplatkov za Kultúrny
dom a kuchyňu na rok 2019.
Starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie návrhu
uznesenia č.15/2019.

Uznesenie č. 15/2019
k ţiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí:
s odpustením poplatku za prenájom
Dobrovoľný hasičský zbor Zeleneč.

kultúrneho domu a kuchyne v r. 2019 pre

Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 15/2019 bolo prijaté.
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K bodu 7 programu OZ:

Žiadosti o odkúpenie pozemku
Dňa 12.02.2019 bola do podateľne Obecného úradu ţiadosť p . Mária Kintlera
o odkúpenie časti pozemku (179 m2) vo vlastníctve obce – parcela registra E, uvedená na
LV č. 1226 v k.ú. Zeleneč, parc. č. 2058/3 – orná pôda z dôvodu pričlenenia uvedenej
rozlohy k susediacemu pozemku v jeho vlastníctve. Poslanci ţiadosť prerokovali na
pracovnej porade dňa 25.2.2019. Poslanci odporučili zvolať jednanie všetkých vlastníkov
pozemkov na ul. Astrovej a dohodnúť komplexné definitívne riešenie. Odpredaj
predmetného pozemku sa bude opäť prejednávať po dohodnutí riešenia celej ulice
Astrovej ako celku.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č.16/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 16/2019
k ţiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Nesúhlasí:
s odpredajom vlastníckeho podielu ¼ k celku pozemku parcela registra E, č. 2058/3
o výmere 179 m2 p. Máriovi Kintlerovi, bytom J. Kráľa č. 599/19, Zeleneč
Hlasovanie:
ZA: 5
(p. Droppa, Ing. Krupa, Ing. Matis, Ing. Mizerová, p.Vavro)
PROTI: 0

ZDRŢALI SA: 3 (p. Jurčová, Ing. Koči, Mgr. Kyselica)

Uznesenie č. 16/2019 bolo prijaté.
K bodu 8 programu OZ:

Zmena urbanistickej štúdie obytnej zóny Pažiť – Podolky Zeleneč
Na zasadnutí OZ dňa 23.1.2019 starosta obce informoval prítomných o ţiadosti
majiteľov pozemkov č. 418/5, 419/4, 423/2, 423/4 – v obytnej zóne Paţiť, Podolky
o zmenu urbanistickej štúdie, kde podľa pôvodného zámeru boli uvaţované dvojdomy, s
čím majitelia pozemkov nesúhlasia. Poslanci odporučili túto ţiadosť prerokovať na
ďalšom zasadnutí OZ. Dňa 22.2.2019 bol doručený do podateľne Obecného úradu
Dodatok č.1 - Zmena urbanistickej štúdie obytnej zóny Paţiť – Podolky Zeleneč. Dňa
13.2.2019 sa konalo zasadnutie stavebnej komisie, ktorá súhlasila s navrhovanou zmenou
urbanistickej štúdie na samostatne stojace domy. Poslanci ţiadosť prerokovali aj na
pracovnej porade starostu dňa 25.2.2019.
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Starosta obce poţiadal o hlasovanie o návrhu uznesenia, v znení odporučenia
stavebnej komisie, ktorá súhlasila s navrhovanou zmenou urbanistickej štúdie na
samostatne stojace domy:
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 0
ZDRŢALI SA: 8 (p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.
Matis, Ing. Mizerová, p.Vavro)
Následne starosta obce poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Vavra o
predloţenie návrhu uznesenia č. 17/2019 podľa návrhu vypracovaného Ing. Z.
Mizerovou, ktorá ho zaslala mailom všetkým poslancom.

Uznesenie č. 17/2019
k ţiadosti o Zmenu urbanistickej štúdie obytnej zóny Paţiť – Podolky
Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Súhlasí
so Zmenou urbanistickej štúdie obytnej zóny Paţiť – Podolky Zeleneč s nasledovnými
podmienkami:


na pozemku bude postavený 1 rodinný dom / dvoj – podlaţný s 1 bytovou jednotkou /

Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová, p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 1 (Ing. Koči)

PROTI: 0
Uznesenie č. 17/2019 bolo prijaté.
K bodu 9 programu OZ:

Voľba predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných
povinných dokumentov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a doplnenie
členov do komisií OZ Zeleneč.
Pri kontrole HK všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou Zeleneč hlavný
kontrolór obce zistil, ţe obec eviduje VZN od r. 2005 a preto odporučil Obecnému
zastupiteľstvu v Zelenči vytvoriť komisiu, ktorá vykoná dôslednú kontrolu VZN ako aj
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ďalších povinných dokumentov obce, ako sú rokovací poriadok obce, zásady
odmeňovania poslancov a iné zákonom stanovené dokumenty. Poslanci navrhli
nasledovné zloţenie tejto komisie:



Predseda :
Členovia:

Ing. Krupa
p. Jurčová
Ing. Koči
Ing. Mizerová

Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č.18/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 18/2019
k voľbe predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných
povinných dokumentov
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje
voľbu predsedu a členov Komisie na kontrolu VZN obce a ostatných povinných
dokumentov v nasledovnom zloţení:



Predseda :
Členovia:

Ing. Krupa
p. Jurčová
Ing. Koči
Ing. Mizerová

Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 18/2019 bolo prijaté.

Uznesením č. 2/2018 k zriadeniu komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Zelenči vo
volebnom období 2018 – 2022 boli schválené nasledovné komisie:
 Finančná komisia
 Komisia ochrany verejného záujmu
 Stavebná komisia
 Komisia pre ţivotné prostredie
 Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport
 Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku.
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Uznesením č. 4/2019 bolo schválené zloţenie týchto komisií. Starosta obce navrhol
doplniť tieto komisie o nasledovných členov:
 Stavebná komisia – Ing. Michal Dušanič


Komisia pre ţivotné prostredie – p. Dušan Selecký
p. Miloš Tibenský



Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport – p. Miloš Tibenský
p. Marianna Šebelová



Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku – PhDr. Angelika
Dudţáková

Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č.19/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 19/2019
k doplneniu členov komisií OZ Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní
Schvaľuje
Doplnenie komisií OZ Zeleneč na volebné obdobie 2018-2022 o nasledovných členov:
Stavebná komisia:
Ing. Michal Dušanič
Komisia pre ţivotné prostredie:
Dušan Selecký
Miloš Tibenský
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládeţ a šport:
Miloš Tibenský
Marianna Šebelová
Komisia pre sociálne veci a ochranu verejného poriadku:
PhDr. Angelika Dudţáková
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing.Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
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Uznesenie č. 19/2019 bolo prijaté.
K bodu 10 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenia č. 2/2019
a č. 3/2019
Starosta obce poţiadal Ing. Uhliarovú aby informovala prítomných o
rozpočtovom opatrení č. 2/2019.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
V súlade s ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 247/2018 zo dňa
08.11.2018, starosta obce dňa 19.2.2019
schválil rozpočtové opatrenie č. 2/2019:
Zníženie bežných príjmov:
111 312 001

Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ

- 15 458,80 €

Zníženie bežných výdavkov:
Program 5. Vzdelávanie:
111 5 600

Beţné výdavky

- 15 458,80 €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú nenormatívne finančné prostriedky na rok
2019 poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
školstva do rozpočtu obce : v sume 5 011,20 € ako dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa, v sume 2 300,- € ako príspevok na školu v prírode,
v sume 2 696,- € ako príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, v sume 3 600,- €
ako príspevok na lyţiarske výcvikové kurzy v zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave
č. OU-TT-OS2-2018/000019 zo dňa 25.1.2018 a v sume 2 772,- € ako nenormatívne
účelové finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľov pre ţiakov so
zdravotným znevýhodnením na obdobie 01-03/2019, v sume 3 686,- € ako finančné
prostriedky na vzdelávacie poukazy na obdobie 01-06/2019.
V zmysle prípisu Okresného úradu v Trnave č. OU-TT-OS2-2019/004161/V1 zo
dňa 11.02.2019 bol obci Zeleneč oznámený objem normatívnych finančných
prostriedkov na rok 2019 v celkovej sume 432 826,- €. Uznesením OcZ č. 247/2018 zo
dňa 08.11.2018 bol na základe poţiadavky ZŠ s MŠ schválený rozpočet v príjmovej časti
na poloţke 111 312 001-Transfer v rámci VS – zo ŠR ZŠ s MŠ vo výške 468 350,- €.
Z tohto dôvodu je potrebné rozdiel medzi schváleným objemom finančných prostriedkov
a skutočne pridelenými normatívnymi finančnými prostriedkami vo výške – 35 524,- €
zohľadniť v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
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Poslancom bol dňa 22.2.2019 doručený nasledovný návrh rozpočtového opatrenia
č. 3/2019:
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2019
rozpočtovým opatrením č. 3/2019
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému
zastupiteľstvu obce Zeleneč návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 3/2019:
Zvýšenie kapitálových príjmov:
3AA1 Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – EÚ+ŠR

+

88 975,75 €

+

4 682,93 €

Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“

46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu
+ 45 789,47 €
Projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ v Zelenči“

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 1 1 717 Projekt „ Zvýš.energ. účinnosti budovy OcÚ“- RF

+ 45 789,47 €

Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
3AA1
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – ŠR +
46 8 2 717 001
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – RF +

88 975,75 €
4 682,93 €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 610
Mzdy, platy, sluţobné príjmy
41 1 1 620
Poistné a príspevok do poisťovní
41 1 1 630
Tovary a sluţby

+
+
+

6 200,- €
2 160,- €
1 000,- €

Program 1, podprogram 1.3.Propagácia a prezentácia obce:
41 1 3 630
Tovary a sluţby

+

2 000,- €

Program 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 635 004
údrţba prevádzkových strojov
+
7 860,- €
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Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 169/2017 bolo schválené predloţenie Ţiadosti o NFP za
účelom realizácie Projektu „Zelená infraštruktúra v obci“ a uznesením č. 213/2018 bolo
prijaté rozpočtové opatrenie č. 4/2018, ktorým bolo odsúhlasené financovanie projektu
„Zelená infraštruktúra v obci“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
uzatvorilo zmluvu s Obcou Zeleneč na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo
výške 94 969,63 €. Dodatkom č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP sa upravila suma NFP na
88 975,75 €, čo predstavuje 95% celkových oprávnených nákladov na realizáciu
projektu. V zmysle Dodatku č. 1 je potrebné spolufinancovanie obce vo výške 5%
celkových oprávnených nákladov, t.j. 4 682,93 €, ktoré bude potrebné uhradiť
z rezervného fondu.
Ministerstvo ŢP SR poskytlo v r. 2018 Obci Zeleneč dotáciu z Environmentálneho
fondu vo výške 80 000,- € na projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
Obecného úradu v Zelenči“. Obec Zeleneč bola povinná spolufinancovať tento projekt 5
% z vlastných zdrojov. Uznesením č. 232/2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.
7/2018, ktorým bolo odsúhlasené financovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy Obecného úradu v Zelenči“ aj z rezervného fondu vo výške 50 000,- € na
dokončovacie práce. Z rezervného fondu bola uhradená v r. 2018 suma 4 210,53 €.
Nakoľko dokončovacie práce na budove OcÚ sa realizujú aj v r. 2019 a neboli v r. 2018
preplatené, je potrebné zapracovať do rozpočtu r. 2019 prevod nevyčerpaných
finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 45 789,47 €.
Na programe 1, podprogram 1.1. Manažment obce na poloţke 610 - mzdy, platy,
sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania finančné prostriedky vo výške 6 200,- € sú
potrebné na navýšenie z dôvodu prijatia 1 pracovníka potrebného na zabezpečenie
riadneho fungovania a zefektívnenia výkonu obecného úradu a kancelárie starostu,
a zároveň pre zlepšenie informovanosti a komunikácie s občanmi.
Na poloţke 630 - Tovary a sluţby sa navyšujú finančné prostriedky o 1 000,- €
na poloţke odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru z dôvodu zamestnania
pracovníkov na zabezpečenie
prác v súvislosti s rekonštrukciou obecného úradu.
V nadväznosti na navýšenie prostriedkov na 610 a 630 je potrebné zvýšiť aj poloţku 620
– Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 2 160,- €.
Na programe 1, podprogram 1.3.Propagácia a prezentácia obce sa navyšujú
finančné prostriedky o 2 000,- € na vydávanie občasníka a zakúpenia kamery.
Na programe 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2. Kanalizácia sa
navyšujú finančné prostriedky potrebné na opravy čerpadiel na obecnej kanalizácii o 7
860,- €.
Dňa 22.2.2019 bola doručená do podateľne Ţiadosť ZŠ s MŠ Zeleneč o navýšenie
beţných výdavkov na mzdy pre MŠ, ŠKD a ŠJ o sumu 8 401,- €. Poslanci návrh
prerokovali, dňa 01.03.2019 zasadala finančná komisia, ktorá odporučila Zvýšenie
beţných výdavkov len na Program 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2.
Kanalizácia:
41 3 2 635 004

údrţba prevádzkových strojov
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+

3 930,- €

Ţiadosť ZŠ s MŠ sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ dňa 3.4.2019.
Starosta obce poţiadal
návrhu uznesenia č. 20/2019.

predsedu návrhovej komisie p. Vavra o predloţenie

Uznesenie č. 20/2019
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 2/2019
a č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie starostu obce Zeleneč č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019
2. Schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 v nasledovnom znení:
Zvýšenie kapitálových príjmov:
3AA1 Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – EÚ+ŠR

+

88 975,75 €

+

4 682,93 €

Zvýšenie príjmových finančných operácií:
46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“

46 454 001

prevod prostriedkov z rezervného fondu
+ 45 789,47 €
Projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ v Zelenči“

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 1 1 717 Projekt „ Zvýš.energ. účinnosti budovy OcÚ“- RF

+ 45 789,47 €

Program 8, podprogram 8.2. Verejná zeleň:
3AA1
46 8 2 717 001

Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – ŠR + 88 975,75 €
Projekt „Zelená infraštruktúra v obci“ – RF + 4 682,93 €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 635 004

údrţba prevádzkových strojov
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+

3 930,- €

Zdôvodnenie:
Uznesením OZ č. 169/2017 bolo schválené predloţenie Ţiadosti o NFP za
účelom realizácie Projektu „Zelená infraštruktúra v obci“ a uznesením č. 213/2018 bolo
prijaté rozpočtové opatrenie č. 4/2018, ktorým bolo odsúhlasené financovanie projektu
„Zelená infraštruktúra v obci“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
uzatvorilo zmluvu s Obcou Zeleneč na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo
výške 94 969,63 €. Dodatkom č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP sa upravila suma NFP na
88 975,75 €, čo predstavuje 95% celkových oprávnených nákladov na realizáciu
projektu. V zmysle Dodatku č. 1 je potrebné spolufinancovanie obce vo výške 5%
celkových oprávnených nákladov, t.j. 4 682,93 €, ktoré bude potrebné uhradiť
z rezervného fondu.
Ministerstvo ŢP SR poskytlo v r. 2018 Obci Zeleneč dotáciu z Environmentálneho
fondu vo výške 80 000,- € na projekt „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
Obecného úradu v Zelenči“. Obec Zeleneč bola povinná spolufinancovať tento projekt 5
% z vlastných zdrojov. Uznesením č. 232/2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.
7/2018, ktorým bolo odsúhlasené financovanie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy Obecného úradu v Zelenči“ aj z rezervného fondu vo výške 50 000,- € na
dokončovacie práce. Z rezervného fondu bola uhradená v r. 2018 suma 4 210,53 €.
Nakoľko dokončovacie práce na budove OcÚ sa realizujú aj v r. 2019 a neboli v r. 2018
preplatené, je potrebné zapracovať do rozpočtu r. 2019 prevod nevyčerpaných
finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 45 789,47 €.
Na programe 3. Odpadové hospodárstvo, podprogram 3.2. Kanalizácia sa
navyšujú finančné prostriedky potrebné na opravu čerpadla na obecnej kanalizácii o
3 930,- €.
Schválením tohto rozpočtového opatrenia bude programový rozpočet Obce
Zeleneč na rok 2019 vykazovať prebytok vo výške 15 290,- €.
Hlasovanie:
ZA: 8
(p. Droppa, p. Jurčová, Ing. Koči, Ing. Krupa, Mgr. Kyselica, Ing. Matis, Ing. Mizerová,
p.Vavro)
ZDRŢALI SA: 0

PROTI: 0
Uznesenie č. 20/2019 bolo prijaté.
K bodu 11 programu OZ:

Informácie starostu

Starosta obce oznámil prítomným, ţe bolo poţiadané o orez stromov, ktoré
zasahujú do elektrického vedenia, do 1.4.2019 by elektrárne mali vykonať tento orez
stromov,
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ďalej oznámil, ţe bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
základnej školy, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli obce,

bola pozastavená „ Zelená infraštruktúra“, jedná sa o dopracovaní projektu na
schody pred MŠ s prístupom pre invalidov,

starosta obce poţiadal majiteľov firmy CS o opravu spomaľovačov, zatiaľ
neodpovedali, budeme túto opravu urgovať,

priebeţne chodia ţiadosti na výruby stromov, VZN a zákon na výruby stromov
budú zverejnené na stránke obce, niektoré stromy boli odstránené a sa priebeţne
odstraňujú, ţiadosti boli schválené v predchádzajúcom volebnom období, v spolupráci
s komisiou ŢP je potrebné chrániť zeleň v obci,

spolu s prezidentom TJ starosta obce spolupracuje na obsadení miesta správcu TJ,
v dohľadnej dobe bude toto miesto obsadené,

na obecný úrad boli doručené 3 ţiadosti na prepočet vodného z dôvodu poruchy
na vodovodnom potrubí, resp. vodomeroch, MAVOS dal stanovisko, ţe to bolo za
meradlom a voda bola vyčerpaná. Obecný úrad znova odpíše stavy vodomerov a stavebná
komisia sa vyjadrí k týmto ţiadostiam, Ing. Koči a Ing. Krupa poţiadali o doručenie
podkladov (ţiadostí a stavov vodomerov, vyjadrenie MAVOSu) stavebnej komisii, ako
aj históriu meraní, starosta obce oboznámil prítomných, ţe do kaţdej domácnosti bolo
doručené oznámenie o potrebe kontroly vodovodných šácht,

starosta obce informoval o osvetlení cintorína,

osvetlenie obce – ul. Hlavná – čakáme na výzvu za účelom vypracovania
projektu, chodník na ul. Hlavnej bude financovaný z prostriedkov MAS 11+ - došlo
k personálnym zmenám, čerpanie prostriedkov sa posúva,

podávame ţiadosť na dokončenie Kultúrneho domu a budovy Obecného úradu na
nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a TTSK,

je potrebné riešiť prihlasovanie občanov k trvalému pobytu, Ing. Koči odporúča
komunikačnú kampaň, je potrebné zvolať jednanie a vysvetliť im výhody trvalého
pobytu, vypracovať zoznam týchto ľudí, doručiť im letáky o výhodách trvalého pobytu
a pod.,

p. poslanec Vavro sa pýtal, či platia ubytovatelia daň za ubytovanie v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a VZN obce Zeleneč č. 3/2012 – starosta obce
oznámil, ţe na tomto sa bude pracovať,

tieţ je potrebné vypracovať zoznam majiteľov psov, prekontrolovať, či majú
občania prihlásených psov – VZN o miestnych daniach je potrebné upraviť – toto sa bude
realizovať v II. polroku 2019,

starosta obce informoval prítomných, ţe máme platnú zmluvu s fi FCC Trnava
na zber komunálneho odpadu, firma FCC ju meniť nebude a starosta sa bude informovať
v obci Palárikovo o moţnostiach separovania odpadov, p. Hinčeková, ako členka
Komisie pre ţivotné prostredie, sa zúčastnila seminára „Deň stromov 2019“, upozornila
ţe obecný úrad má byť razantný, ľudia sa necítia byť odmenený za to, ţe triedia odpad, p.
poslanci Ing. Krupa a Ing. Koči odporučili, aby Komisia pre ţivotné prostredie
vypracovala návrh riešenia na nakladanie s odpadmi na území obce Zeleneč, resp.
triedenie odpadov,

starosta obce informoval prítomných, ţe bola podaná ţiadosť na projekt na
kamerový systém,

starosta obce informoval prítomných, ţe sa pracuje na projekte cyklotrasy TrnavaZeleneč - Hrnčiarovce – Cífer,
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starosta obce informoval prítomných, ţe bola zadaná objednávka na spracovanie
projektu na dopravné značenie na ul. Cintorínskej, v rozpočte na rok 2019 je na túto
akciu schválených 5 000,- €.
K bodu 12 programu OZ:

Interpelácie poslancov

P. poslankyňa M. Jurčová predloţila nasledovné pripomienky:
Prekonzultovať s p. Hábom, umiestnenie zrkadla, alebo ak by bolo iné riešenie na
Vinohradníckej ulici, občania, ktorí tam bývajú sa sťaţujú, ţe nemajú prehľad pri
výjazde sprava na Druţstevnú ulicu, znemoţňuje im ho múr p. Blaţíčka, zrkadlo v Uličke
je rozbité. Poţiadala umiestniť kontajnery na sklo a papier na ul. Agátovej smerom na
Výhon a moţno aj z druhej strany od bytoviek. Kontajnery pri vodojeme nepostačujú.
Starosta obce informoval, ţe obecný úrad písal poţiadavku na viac kontajnerov, FCC
nemá k dispozícii momentálne viac kontajnerov.
Na cintoríne je potrebné vyviezť zeminu a opraviť chodník, nakoľko korene stromov ho
dvíhajú a môţe prísť k úrazu.
Pri silnom vetre vypadáva verejné osvetlenie v obci – Ing. Krupa odporučil doplniť
„rozpery“ medzi drôty.
P. Jurčová poţiadala o vyhlásenie v obecnom rozhlase upozornenie na zákaz spaľovať
odpady v záhradách a zároveň upozorniť majiteľov psov, aby zbierali psie exkrementy
z verejných priestranstiev po svojich psoch.

P. poslankyňa Ing. Mizerová sa informovala, či je moţné prenastaviť čas
verejného osvetlenia na Podolkoch na letný čas - starosta obce sa bude informovať
u firmy, ktorá realizovala VO. P. poslankyňa oznámila, ţe sa informovala na Spoločnom
obecnom úrade ohľadom kolaudácie komunikácie na Podolkoch – je potrebné poţiadať
o kolaudačné konanie a v tejto súvislosti bude vydané aj dodatočné stavebné povolenie.

P. poslanec p. Droppa upozornil, ţe je potrebné opraviť stavnicu na potoku - je
potrebné osloviť napr. rybárov, či môţu svojpomocne toto zrealizovať. Starosta obce
zadá objednávku .

P. poslanec Ing. Krupa informoval o zasadnutí Stavebnej komisie dňa
13.02.2019, kde sa riešila Realizácia parkoviska pri ZŠ s MŠ - posúdenie výškového
osadenia a celkové riešenie. Spolu s Ing. Matisom boli pozrieť aj chodník a schody pred
MŠ, kde sa má vybudovať nábehová rampa, je potrebné doriešiť, či sa bude realizovať
chodník z betónu + protišmyková dlaţba alebo zámková dlaţba. Toto sa realizuje
v súvislosti s projektom „Zelená infraštruktúra v obci“. Poslanci odporučili zámkovú
dlaţbu, p. poslanec Ing. Koči a starosta obce však upozornili, ţe zmeny na projektoch sa
nemôţu robiť svojvoľne, je potrebné toto preveriť z dôvodu následného preplatenia
finančných prostriedkov z fondov. Obec v prípade drahšej verzie doplatí rozdiel.

P. poslanec Ing. Koči pripomenul, ţe je potrebné zvolať majiteľov pozemkov na
ul. Astrovej za účelom riešenia.
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P. poslanec Mgr. Kyselica poţiadal natrieť reflexnou farbou spomaľovače
a schodík pred kostolom. Starosta obce informoval, ţe pracovníci obecného úradu po
realizácii potrebných opráv na ul. Paţiť, natrú tieto spomaľovače – do konca marca 2019.

P. poslanec Ing. Matis informoval, ţe ľudia sa sťaţujú na parkovanie auta na
novovybudovanom chodníku na ul. Hlavnej 129, je potrebné písomne upozorniť
majiteľa, uloţiť pokutu v zmysle VZN, príp. odstúpiť PZ SR.

P. poslanec p. Droppa poţiadal o stanovisko firmy v súvislosti s opravou strechy
na MŠ – OZ schválilo 5 000,- € na opravu. Starosta obce informoval, ţe oprava sa bude
realizovať v prípade priaznivého počasia.
P. poslanec poţiadal o skontrolovanie zmlúv na obecné byty, či nie sú prenajímané tretím
osobám.

P. poslanec Ing. Krupa poţiadal p napísanie prípisu PD Zeleneč ohľadom
jazdenia traktorov na poľnej ceste za Výhonom z dôvodu udrţiavania tejto cesty. Takisto
treba riešiť udrţiavanie cesty smerom, na Modranku – vlastníkom pozemkov je PD
Zeleneč a SPF SR (informácia z Mestského úradu Trnava od Ing. Srdošovej) a treba ich
vyzvať listom aby udrţiavali cestu. Starosta obce informoval, ţe on obdrţal informáciu,
ţe Mesto TT oreţe stromy na Modranskej ceste.
Poslanci udelili slovo p. Hinčekovej, ktorá informovala, ţe Trnavský
samosprávny kraj spúšťa projekt participatívneho rozpočtu a je moţné poţiadať o dotáciu
v rámci Projektu zelene do výšky 5 000,- €. Komunita Zeleneč odporúča vyuţiť finančné
prostriedky na ul. Výhon – má prichystaný projekt, len je potrebné vyjadrenie poslancov,
či ho môţe podať. Starosta obce preverí, či je moţné podať projekt, ak pozemok je vo
vlastníctve SR a následne môţe byť projekt podaný.
K bodu 13 programu OZ:

Záver:
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Zelenči, dňa 11.03.2019
Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce

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

...................................
Ing. Stanislav Koči
overovateľ

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