Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 25.04.2017 na Obecnom úrade v Zelenči

Prítomní:
- 6 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč podľa prezenčnej listiny
(Mgr. Kyselica, p. Hovorka – ospravedlnení, Ing. Matis – od 19:00 hod.)
- 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 2017 - rozpočtové opatrenie č. 5/2017
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
13. riadne zasadnutie OZ o 18:00 hod. otvorila a viedla Ing. Daniela Mizerová,
starostka obce.
Starostka privítala poslancov OZ a ostatných prítomných.
Starostka skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov OZ a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla poslancov Ing. Krupu a p.
Čavojského. Za zapisovateľku zápisnice starostka obce navrhla Ing. Uhliarovú.
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Starostka obce dala hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Jurčová, p.Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0

Starostka obce navrhla hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený.
Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Jurčová, p.Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
Program 13. riadneho zasadnutia OZ bol schválený.

Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Nižnan informoval poslancov, že v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú poslanci a starosta obce rovnocenní
a preto poslanci nemôžu ukladať starostke obce úlohy a naopak. Zabezpečovať
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu má v zmysle § 16
zákona č. 369/1990 Zb. obecný úrad, prácu ktorého riadi starosta obce. Uznesenia
obecného zastupiteľstva majú byť schvaľované v zmysle tohto zákona. Mgr. Jedlička
vyslovil názor, že ukladanie úloh obecnému úradu má byť adresné a z toho dôvodu boli
uznesenia formulované adresne starostke obce, ktorá riadi prácu obecného úradu.
Ďalej hlavný kontrolór navrhol zaradiť do programu nasledujúcich zasadnutí
obecného zastupiteľstva bod „Interpelácie poslancov“.

K bodu 2 programu OZ:

Kontrola uznesení
Starostka obce informovala prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené, okrem uznesenia č. 152/2017 (nájomná zmluva na
priestory za OcÚ), ktoré je v riešení.

K bodu 3 programu OZ:

Aktualizácia rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 5/2017
Starostka obce požiadala Ing. Uhliarovú o informáciu o návrhu na zmenu
rozpočtu na rok 2017, ktorý bol prerokovaný na porade starostky dňa 18.4.2017:
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Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2016 rozpočtovým opatrením
č. 5/2017
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 rozpočtovým opatrením
č. 5/2017:
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
41 1 1 633 006
41 1 1 635 006
41 1 1 637 031

- 570,- €
+ 520,- €
+ 50,- €

sadenice stromky
oprava strechy ŠJ
pokuty a penále

Program 3, podprogram 3.2. Kanalizácia:
41 3 2 635 004
41 3 2 633 010

údržba prevádzkových strojov
pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky

- 500,- €
+ 500,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa na podprograme 1.1. Manažment obce presúvajú
finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami na opravu strechy školskej jedálne
pri ZŠ s MŠ Zeleneč a finančné prostriedky na uhradenie penále vypočítané z dlžnej
sumy poistného na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenie do
rezervného fondu sociálneho poistenia z príjmov vyplatených v mesiacoch február 2016
a apríl 2016.
Na podprograme 3.2. Kanalizácia bolo potrebné urobiť presuny medzi položkami
z dôvodu zakúpenia ochranných pracovných pomôcok pre pracovníkov zodpovedných za
čistenie a údržbu kanalizačného potrubia a zariadení.
Po uskutočnení rozpočtového opatrenia č. 5/2017 bude rozpočet Obce Zeleneč na
r. 2017 vyrovnaný.
V Zelenči, 18.4.2017

Uznesenie č. 158/2017
k aktualizácii rozpočtu obce na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
rozpočtové opatrenie
18.4.2017.

č. 5/2017 v zmysle návrhu starostky obce Zeleneč zo dňa
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Hlasovanie:
ZA: 6
(p. Jurčová, p.Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI : 0
K bodu 4 programu OZ:

Rôzne
A)
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť na príspevok na obedy pre dôchodkyňu p.
Máriu Filovú vo výške 0,50 € na 1 obed. Poslanci žiadosť prerokovali na porade
starostky dňa 18.4.2017 a súhlasili s poskytnutím tohto príspevku.
B)
Starostka obce prečítala poslancom list od riaditeľky ZŠ s MŠ Zeleneč ThLic.
Daniely Depešovej, ktorým poďakovala starostke obce a obecnému zastupiteľstvu za
sponzorský dar pre Detský karneval dňa 25.2.2017.
C)
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Etely Forrovej o odkúpenie pozemku pod
ich rodinným domom a priľahlého pozemku. V rámci dedičského konania po manželovi
zistila, že pozemok, na ktorom je postavený ich rodinný dom a tiež pozemok, ktorý slúži
ako záhrada patria obci. Pozemky, ktoré dostali na výstavbu rodinného domu po požiari
rodinných domov v Hliníku v r. 1959, užívali v dobrej viere, že sú v ich vlastníctve 58
rokov a platili za ne aj daň z nehnuteľnosti. Poslanci žiadosť prerokovali na pracovnej
porade a doporučili odpredať pozemky v cene 3,32 €/m2.

Uznesenie č. 159/2017
k žiadosti o odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje

odpredaj pozemkov parcela registra „C“ č. 2/3- Zastavané plochy a nádvoria o výmere
163 m2 a č. 2/4 - Záhrady o výmere 295 m2 v kat. území Zeleneč, od Obce Zeleneč do
vlastníctva p. Etele Forrovej, nar. xxxxxxxxxxx bytom Zeleneč ul. Hlavná 4/4. 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. Čavojský, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA: 0
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Starostka obce informovala prítomných o pripravovanom projekte „Udržateľné
odpadové hospodárstvo pre obce Mikroregión 11 PLUS“, ktorého cieľom je
zefektívnenie systému odpadového hospodárstva s dôrazom na postupné znižovanie
množstva odpadov uložených na skládku spolu s maximálnym materiálovým
zhodnotením vyseparovaných zložiek a zvýšenie sebestačnosti obcí v odpadovom
hospodárstve. Pristúpeniu k projektu predchádza vypracovanie auditu systému
odpadového hospodárstva. Poslanci po prerokovaní tohto návrhu sa vyjadrili, že obec
Zeleneč má dobre zvládnutý systém odpadového hospodárstva, nakoľko okrem
pravidelného vývozu komunálneho odpadu a separovaného plastového a skleného odpadu
je v obci od r. 2014 otvorený Zberný dvor, ktorý slúži na zber bioodpadu, vybraných
vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
od pôvodcov v obci Zeleneč.

D)

Uznesenie č. 160/2017
ku projektu „Udržateľné odpadové hospodárstvo pre obce Mikroregión
11 PLUS“,
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Nesúhlasí
s pristúpením k projektu „Udržateľné odpadové hospodárstvo pre obce Mikroregión 11
PLUS“ a vypracovaním auditu systému odpadového hospodárstva Obce Zeleneč
Hlasovanie:
ZA: 3 (p.Štefánek, Ing. Krupa, p. Čavojský)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 3(p. Jurčová, Mgr. Jedlička, p. Orešanský)

E)
Starostka obce informovala prítomných o Výzve na predloženie žiadosti o NFP na
zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblasiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na
zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia
a hluku. V rámci tejto výzvy je možné realizovať opatrenia pre zníženie hluku, zníženie
znečistenia ovzdušia, prirodzené krajinné prvky (napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa,
živé ploty ...), aktivity v oblasti dopravnejinfraštruktúry (napr. zelené koridory pozdĺž
cyklotrás), zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene) a pod.
F)
Starostka obce informovala prítomných o tom, že sa realizuje geometrický plán na
zameranie prístupovej komunikácie na Podolkoch a jej následného odkúpenia.

O 19:00 hod. sa dostavil na zasadnutie OcZ p. poslanec Ing. Matis.
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K bodu 5 programu OZ:

Diskusia:

Ing. Krupa - sa informoval v akom štádiu sa nachádza príprava výstavby
chodníkov v obci (ul. Hlavná, ul. Výhon) a komunikácie na Podolkoch. Starostka obce
informovala všetkých prítomných, že v prípade komunikácie na Podolkoch už bolo
vydané stavebné povolenie a ešte sa rieši stavebné povolenie na dažďovú kanalizáciu.
Samotná výstavba sa bude realizovať po vykonaní verejného obstarávania pravdepodobne v septembri 2017. Na chodník - ul. Hlavná sa čaká na stavebné
povolenie a následne bude realizované verejné obstarávanie. Samotná výstavba chodníka
by sa mala realizovať v mesiacoch máj-jún 2017. Chodník na ul. Výhon by sa budoval
počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august 2017. V súčasnosti sa pripravuje verejné
obstarávanie na predmetnú akciu. Poslanci požiadali starostku obce, aby na nasledujúcich
zasadnutiach obecného zastupiteľstva pravidelne informovala ako sa postupuje pri týchto
akciách.
Ing. Krupa ďalej požiadal starostku obce, aby písomne požiadala VÚC za účelom
dosadenia chýbajúcich stromov na ceste Trnava-Zeleneč, nakoľko cesta po rekonštrukcii
obsahuje úseky, ktoré by bolo potrebné doplniť. Taktiež je potrebné požiadať
o odstránenie 1. nájazdu do poľa za zákrutou na ceste 3. Triedy v smere do Trnavy,
nakoľko tento nájazd je zvýšený a v prípade dopravnej nehody, životu nebezpečný.
Starostka obce pripomenula, že cesta bola v r. 2016 skolaudovaná.
Ing. Krupa odporučil starostke obce, aby obec zakúpila fotopasce, ktoré by bolo
možné premiestňovať na problematické lokality, kde vytvárajú občania nelegálne
skládky.

Mgr. Jedlička požiadal starostku obce aby informovala v akom štádiu je rokovanie
s TAVOS-om ohľadom kanalizácie – starostka obce informovala prítomných, že žiadosť
na zníženie ceny stočného bola zaslaná TAVOS-u, a tá bude prerokovaná na zasadnutí
predstavenstva. P. poslanec v tejto súvislosti doporučil zvážiť výstavbu vlastnej ČOV na
území obce Zeleneč.
Mgr. Jedlička navrhol vytvoriť samostatnú komisiu životného prostredia, ktorej
členmi by boli občania obce Zeleneč.
Na poľnú cestu popri diaľnici požiadal p. poslanec osadiť rampu, aby sa zabránilo vjazdu
vozidiel a vytváraniu nelegálnych skládok. Ďalej p. poslanec Mgr. Jedlička požiadal, aby
obec spolu s farským úradom zabezpečila nový cirkevný erb pri príležitosti 210-teho
výročia farnosti Zeleneč v septembri 2017.

Mgr. Jedlička a Ing. Matis boli požiadaní Radou školy, aby informovali obecné
zastupiteľstvo o požiadavkách školy na zabezpečenie výstavby schodiska do podkrovia
v priestoroch ZŠ – hlavný kontrolór obce Ing. Nižnan vysvetlil poslancom, že ZŠ s MŠ je
samostatný právny subjekt. Základné školy sú preneseným výkonom štátu a sú
financované zo štátneho rozpočtu, a tieto požiadavky si musí riešiť ZŠ v rámci svojho
rozpočtu, resp. formou žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR v rámci vyhlásených výziev.
Ďalej poslanci Ing. Matis a Mgr. Jedlička navrhli, aby obecná knižnica bola
presunutá z priestorov školy do iných priestorov – starostka obce sa vyjadrila, že
6

v prípade schválenia dotácie na zateplenie budovy obecného úradu sa budú hľadať
možnosti na umiestnenie obecnej knižnice v podkroví OcÚ.

P. poslanec Čavojský požiadal starostku obce o zistenie možnosti prekládky el.
stĺpa pri cintoríne, nakoľko ohrozuje bezpečnosť.

Slovo bolo udelené obyvateľkám obce – p. Hinčekovej a p. Královičovej, ktoré
požiadali obecné zastupiteľstvo a starostku obce o zabezpečenie vyčistenia poľnej cesty
„Výhon“ – poslanci ich informovali, že uvedenú problematiku už predebatovali na
pracovnom rokovaní a dohodli sa rokovať s Poľnohospodárskym družstvom a p. Blahom,
ktorí disponujú potrebnou technikou na úvodné (náročnejšie) vyčistenie predmetnej cesty
spolu so zorganizovaním brigády obyvateľov Zelenča. Následne je potrebné zabezpečiť
podmienky pre pravidelnú údržbu cesty. Ďalej p. Hinčeková požiadala o zabezpečenia
propagácie obcou (formou vyhlasovania oznamov v obecnom rozhlase, letákmi a pod.)
aby občania viac a lepšie separovali odpad. Požiadali o zmenu hudobnej produkcie pri
vyhlasovaní oznamov v obecnom rozhlase.

K bodu 6 programu OZ:

Záver:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Zelenči, dňa 27.04.2017
Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

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

....................................................
p. Richard Čavojský - overovateľ

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