Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč

Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč, konaného
18.6.2013 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.
Viliam Bučány)
- starosta obce Zeleneč JUDr. Ivan Ranuša
- hlavná kontrolórka obce Zeleneč Ing. Božena Ďurkovičová
- ekonómka obce p. Jana Boorová
- zapisovateľka p. Monika Vallová
- dvaja občania obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, overenie
zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč,
odsúhlasenie programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2012.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2013 o zrušení Základnej školy,
Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118, Zeleneč, zriadení Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč od 1.7.2013 do 31.12.2013.
6. Prerokovanie platu starostu obce Zeleneč.
7. Rôzne.
8. 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
18. riadne zasadnutie OZ o 18,05 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 Mgr. Gabrielu Demovičovú
a p. Rudolfa Friča.
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Moniku Vallovú.
Na zasadnutí sa overovala zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia konaného 7.5.2013.
Zápisnica bola v dostatočnom predstihu, v elektronickej podobe zaslaná overovateľom
zápisnice. Overovateľ zápisnice p. Štefan Boor skonštatoval, že zápisnica zachytila priebeh
rokovania v celom rozsahu, preto ju aj podpísal. Overovateľ zápisnice p. Viliam Bučány
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, Demovičová, Frič, Kraicová, Krupa, Slovák, Štefánek)
PROTI : 0

ZDRŽALI SA: 0

Program 18. 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. p. Petra Slováka
2. p. Mária Štefánka
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

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

K bodu 3 programu OZ

Záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2012
Starosta obce oboznámil prítomných, že Záverečný účet obce Zeleneč za rok 2012
(ďalej len: „záverečný účet“) vypracovala ekonómka obce p. Jana Boorová. Záverečný účet
bol elektronickou poštou zaslaný všetkým poslancom obce v dostatočnom predstihu, aby sa
každý poslanec mohol s materiálom oboznámiť.
K záverečnému účtu sa vyjadrila nezávislá audítorka Ing. Veronika Tibenská formou
Správy nezávislého audítora k účtovnej závierke. Správa nezávislého audítora bola doručená
všetkým poslancom obce. Audítorka v správe konštatuje, že:
- „...účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie obce Zeleneč k 31.12.2012 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.“
- „...sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu
obce a nenávratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.“.
K záverečnému účtu obce sa ďalej vyjadrila hlavná kontrolórka obce Zeleneč
Ing. Božena Ďurkovičová formou písomného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu
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záverečného účtu obce Zeleneč za rok 2012. Stanovisko bolo doručené všetkým poslancom
obce.
Po preštudovaní návrhu záverečného účtu a po prekonzultovaní s ekonómkou obce
a starostom obce, hlavná kontrolórka vykonala v rozpočtovom hospodárení obce Zeleneč za
rok 2012 dve úpravy. Upravené usporiadanie rozpočtového hospodárenia Obce Zeleneč za
rok 2012 tvorí prílohu č. 1 k stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 2012.
Jednalo sa o nasledovné opravy:
- oprava kapitálových príjmov o čiastku 45.670,61 eur (príjmy zo združených
investičných prostriedkov). Táto čiastka nemala byť zahrnutá do kapitálových príjmov,
nakoľko táto položka svojím obsahom nezodpovedá žiadnej položke ekonomickej klasifikácie
podľa Opatrenia MF SR.
- oprava príjmových finančných operácií o čiastku 66.920 eur (zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich období). Táto čiastka nepredstavuje finančné prostriedky presunuté z roku
2011. Uvedené súvisí s kontrolným zistením č. 5 z kontroly 1/2013.
Hlavná kontrolórka obce v stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet obce za rok 2012 výrokom, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.
Starosta obce ďalej konštatoval, že rozpočtové hospodárenie obce v roku 2012 bolo
ukončené prebytkom vo výške + 189.190,83 eur, pričom bežný rozpočet bol prebytkový vo
výške + 212.463,26 eur kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške - 138.161,83 eur.
Hospodárenie z finančných operácií bolo prebytkové vo výške 114.889,40 eur. Schodok
v kapitálovej časti rozpočtu je spôsobený realizáciou významných investičných aktivít obce
(rekonštrukcia základnej školy, výstavba vodovodu).
Starosta v súlade s odporúčaním hlavnej kontrolórky obce, konštatovaným v jej
stanovisku, navrhol aby celý výsledok rozpočtového hospodárenia obce, teda celá čiastka
189.190,83 eura bola presunutá do rezervného fondu.
Starosta upozornil, že z výsledku hospodárenia je zrejmé, že v prípade, ak by obec
nečerpala dlhodobý úver určený na spolufinancovanie výstavby vodovodu, ku koncu roka
2012 by sa obec dostala do platobnej neschopnosti.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 13.6.2013.
Starosta obce otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 175 k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2012.

175.
uznesenie
k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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a) stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč Ing. Boženy Ďurkovičovej k návrhu
záverečného účtu Obce Zeleneč za rok 2012 zo dňa 14.6.2013,
b) správu nezávislého audítora Ing. Veroniky Tibenskej k účtovnej závierke zo dňa
13.6.2013.
2. Schvaľuje
a) záverečný účet Obce Zeleneč za rok 2012 s tým, že súhlasí s celoročným
hospodárením bez výhrad,
b) finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2012 podľa prílohy č. 1
k stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Zeleneč za rok
2012, zo dňa 14.6.2013,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu z finančných operácií príjmových
(z úverových zdrojov) vo výške 138.161,83 eur,
d) prídel do rezervného fondu Obce Zeleneč vo výške 189.190,83 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o uznesení č.
175 k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2012.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 175 k Záverečnému účtu Obce Zeleneč za rok 2012 bolo schválené.

K bodu 4 programu OZ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2013 o zrušení Základnej
školy, Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118, Zeleneč,
zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
a o určení jej školského obvodu
Starosta obce informoval prítomných, že v súlade s uznesením OZ č. 170 zo dňa
7.5.2013 zabezpečil podanie žiadostí na Ministerstvo školstva SR. Žiadosti týkajúce sa
spojenia základnej a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zeleneč do jedného
právneho subjektu bola na ministerstvo zaslaná dňa 13.6.2013.
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V súlade s § 6 ods. (1) a (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) obec ako zriaďovateľ zriaďuje a zrušuje základné
a materské školy všeobecne záväzným nariadením.
V súlade s § 8 ods. (1) zákona obec určí všeobecne záväzným nariadením školský
obvod základnej školy zriadenej obcou.
Z uvedených dôvodov bol pripravený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Zeleneč č. 1/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy,
Zeleneč 118, Zeleneč, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč
a o určení jej školského obvodu (ďalej len „VZN“).
Návrh VZN predpokladá zrušenie existujúcich škôl k 31.8.2013 a zriadenie nového
subjektu k 1.9.2013. Nakoľko zrušenie existujúcich škôl a zriadenej novej školy je
podmienené právoplatným rozhodnutím ministerstva o vyradení existujúcich škôl zo siete
škôl a školských zariadení a zaradení novej školy do siete, VZN je koncipované tak, že po
schválení nadobudne účinnosť až 31.8.2013. V prípade, ak ministerstvo do tohto dátumu
nevydá právoplatné rozhodnutia, VZN stratí svoju platnosť.
Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce. Návrh VZN bol zaslaný poslancom OZ, v dostatočnom časovom
predstihu, aby sa s ním mohli oboznámiť.
Počas doby na pripomienkovanie neboli k návrhu VZN vznesené žiadne
pripomienky.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 4. a 13.6.2013.
Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa OZ Ing. Kraicová, ktorá
upozornila, že je potrebné zabezpečiť prechod práv a povinností zo zrušených subjektov na
novovzniknutý.
Starosta uviedol, že prechod práv a povinností pravdepodobne nastane automaticky
v zmysle príslušnej legislatívy.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec OZ Ing. Peter Krupa, ktorý položil starostovi otázku,
kedy začnú samotné práce súvisiace s úpravou priestorov v základnej škole pre účely
materskej školy.
Starosta odpovedal, že ihneď, ako bude spätná väzba z ministerstva, na základe ktorej
bude existovať dostatočná miera istoty, že spojenie sa môže zrealizovať.
Do rozpravy sa viac nik neprihlásil, starosta rozpravu ukončil.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 176 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č.
1/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118,
Zeleneč, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej
školského obvodu.
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176.
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 1/2013 o zrušení Základnej školy,
Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118, Zeleneč, zriadení Základnej školy
s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2013 o zrušení Základnej školy,
Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118, Zeleneč, zriadení Základnej
školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu.
2. Ukladá
Obecnému úradu v Zelenči:
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 1/2013 na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce.
Termín: 21.6.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 176 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 1/2013 o zrušení
Základnej školy, Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118, Zeleneč, zriadení
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 176 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zeleneč č. 1/2013
o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223, Zeleneč a Materskej školy, Zeleneč 118, Zeleneč,
zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského
obvodu bolo prijaté.
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K bodu 5 programu OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zeleneč od 1.7.2013 do
31.12.2013
Starosta obce JUDr. Ivan Ranuša informoval prítomných, že hlavná kontrolórka obce
Ing. Božena Ďurkovičová dňa 3.6.2013 predložila návrh plánu kontrolnej činnosti od 1.7.2013
do 31.12.2013. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle § 18f ods. 1, písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
obce ako aj na webovej stránke obce, a teda sú splnené podmienky na jeho schválenie
obecným zastupiteľstvom. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky bol zaslaný všetkým
poslancom obce v dostatočnom predstihu, aby sa každý poslanec mohol s materiálom
oboznámiť.
Starosta obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč od 1.7.2013 do 31.12.2013:
Hlavná kontrolórka obce Zeleneč
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 2013
1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p.
2. Smernica k vykonávaniu finančnej kontroly podľa zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v z.n.p. v podmienkach Obce Zeleneč
3. Kontrola aktuálnosti vybraného platného všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč
4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva na základe požiadavky starostu obce alebo
poslancov obecného zastupiteľstva
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Poradie kontroly nie je záväzné a bude aktualizované počas obdobia plánu kontrolnej činnosti.
V Zelenči 3. júna 2013
Ing. Božena Ďurkovičová
hlavná kontrolórka obce

Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 4. a 13.6.2013.
Starosta obce vyzval poslancov, aby v prípade, ak požadujú ďalšie konkrétne kontroly,
predniesli svoje požiadavky, prípadne požiadavky na kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky
vzniesli na hociktorom ďalšom zasadnutí OZ.
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Starosta obce otvoril rozpravu k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Zeleneč do 31.12.2013. Do rozpravy sa nik neprihlásil a k návrhu plánu kontrolnej činnosti
neboli žiadne pripomienky.
Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie,
o predloženie návrhu uznesenia č. 177 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Zeleneč od 1.7.2013 do 31.12.2013.
177.
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2013 do 31.12.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2013 do
31.12.2013.
2. Poveruje
hlavnú kontrolórku obce Zeleneč Ing. Boženu Ďurkovičovú vykonaním kontroly podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti.
Termín: do 31.12.2013

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 177 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od 1.7.2013
do 31.12.2013.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 177 k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zeleneč od
1.7.2013 do 31.12.2013 bolo prijaté.
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K bodu 6 programu OZ

Prerokovanie platu starostu obce Zeleneč
Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § 4 ods. (4) zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo je povinné raz ročne prerokovať plat starostu.
V prípade starostu obce Zeleneč je základný (najnižší možný) plat: 805,00 eur (priemerná
mzda v národnom hospodárstve v roku 2012) x 1,98 (koeficient určený zákonom) = 1594,00
eur.
Vec bola predbežne prerokovaná na pracovnej porade OZ dňa 4. a 13.6.2013. Starosta
otvoril rozpravu, do ktorej sa nik neprihlásil.
Starosta obce odovzdal slovo poslankyni OZ Ing. Emílii Kraicovej predsedníčke
finančnej komisie OZ, ktorá predniesla návrh na určenie platu starostu obce Zeleneč:
„Navrhujem, aby základný hrubý mesačný plat starostu obce Zeleneč, ktorý je určený
podľa § 3 a 4 ods. 1) zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a 1,98 – násobku, bol v súlade s § 4 ods. 2 tohto zákona
zvýšený od 1. júla 2013 o 35 %, čo predstavuje sumu 2152,00 eur.“
K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.

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

ZDRŽALI SA: 0

Starosta obce požiadal Mgr. Gabrielu Demovičovú, predsedníčku návrhovej komisie o
predloženie návrhu uznesenia č. 178 k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč.

178.
uznesenie
k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
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1. Konštatuje
že na základe uznesenia č. 111 zo dňa 19.6.2012 bol plat starostu Obce Zeleneč
doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov so zvýšením o 35 %, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – na
základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2013 sumu 2152,00 eur.
2. Schvaľuje
že minimálny mesačný hrubý plat starostu Obce Zeleneč bude v súlade s § 4 ods. 2
citovaného zákona zvýšený od 1.7.2013 o 35 %, čo predstavuje sumu 2152,00 eur.

K návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za prijatie
uznesenia č. 178 k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč.

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

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 178 k prerokovaniu platu starostu obce Zeleneč bolo prijaté.

K bodu 7 programu OZ

Rôzne
7.1.
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 „Deň matiek“, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.5.2013 v KD Zeleneč.
Starosta ďalej poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru Zeleneč za organizáciu
podujatia „MDD 2013“, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.6.2013 na starom ihrisku.
Starosta ďalej poďakoval Nadšencom za zachovanie kultúrnych tradícií v obci
Zeleneč, Chrámovému zboru Zeleneč, Farskému úradu v Zelenči, eRko a ďalším
organizátorom a sponzorom, ktorý usporiadali podujatie „Deň rodiny“, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16.6.2013 vo farskej záhrade.
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7.2.
Starosta poprosil predsedníčku kultúrnej komisie OZ, aby prítomných oboznámila
s termínom a predpokladaným programom osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Zeleneč.
Mgr. Demovičová informovala prítomných, že oslavy 770. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Zeleneč sa uskutočnia v dňoch 16. až 18.8.2013, predbežne s nasledovným
programom:

-

-

-

Dňa 16.8.2013 - piatok
17,00 hod. - výstava starých fotografií a artefaktov obce v kultúrnom dome
19,00 hod. - vystúpenie Nadšencov pre zachovanie kultúrnych tradícií obce Zeleneč
určené pre verejnosť
Dňa 17.8.2013 - sobota
11,00 hod. - prijatie pozvaných hostí a významných rodákov obce – prehliadka
výstavy v kultúrnom dome
12,00 hod. slávnostné príhovory, oceňovania významných osobností predsedom
TTSK, slávnostný obed pre pozvaných hostí v kultúrnom dome
15,00 hod. vystúpenie Nadšencov pre zachovanie kultúrnych tradícií obce Zeleneč
určené pre pozvaných hostí
od 16,00 hod. do 24,00 hod. pred kultúrnym domom – program pre verejnosť
(dychovka, ľudová hudba, ľudový rozprávač, moderná hudba), stánky s občerstvením
Dňa 18.8.2013 - nedeľa
16,00 hod. „Túlavé divadlo“ vystúpenie pre verejnosť v kultúrnom dome
18,00 hod. koncert Chrámového zboru v kostole
Mgr. Demovičová uviedla, že program osláv je podmienený finančnou situáciou obce.

7.3.
Poslanec OZ Ing. Krupa poďakoval starostovi za doplnenie verejného osvetlenia na
ulici Výhon.
Poslanec OZ Ing. Krupa ďalej položil otázku starostovi obce, kedy sa začne pracovať
na odstránení havarijného stavu odvodnenia na ulici Novej, kde v prípade prudkých dažďov
dochádza k zatápaniu nehnuteľností občanov.
Starosta odpovedal, že ihneď po ukončení dnešného zasadnutia, bude zasadať komisia
OZ pre výstavbu, životné prostredie a ochranu verejného poriadku. Účelom zasadnutia je
vyhodnotenie ponúk uchádzačov na realizáciu stavebných prác, pričom komisia bude
hodnotiť aj schopnosť uchádzača vykonať práce čo najskôr. Podľa predbežných informácií,
by po výbere dodávateľa prác, mohli byť práce vykonané do konca mesiac júl 2013.
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K bodu 8 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 ..................

Mgr. Gabriela Demovičová
overovateľ

p. Rudolf Frič
overovateľ

V Zelenči, dňa ..................

p. Monika Vallová
zapisovateľka
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