Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice zo dňa
14.februára 2011.
1. Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce Mgr. Dagmar
Jakubcová.
Skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné.
2. Zapisovateľka : pani Edita Podhradská
Overovatelia : Mgr. Katarína Tomašovičová
Ing. Ján Habala
3.Poslanci OZ schválili program rokovania OZ
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti: 0

Zdržal sa : 0

4. Kontrola uznesení
Starostka skonštatovala, že všetky doterajšie uznesenia splnené.
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2011
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu obce. Všetci
poslanci mali písomný návrh k dispozícií vopred.
Pripomienky:
p. Ján Kováč – vo veci územného plánu obce – či je hotový. Bývalý
starosta ho mal vo volebnom programe.
- vo veci „ príspevok pre seniorov „ – na akcie nemôžu chodiť všetci –
napr. chorí.. . Starostka informovala o pripravovaných akciách na rok
2011.
p. Stanislav Maron – sa pýtal na príspevok TJ Siladice – starostka obce
vysvetlila , že tam hrajú aj naši chlapci z toho dôvodu je schválený aj
rozpočet na príspevok.
- otázka „ Čo je školský klub a čo obnáša čiastka, ktorá je tam
vyhradená. Starostka informovala, že je to plat vychovávateľky ŠKD
a odvody.
- otázka „ Ako sa bude postupovať vo veci materskej školy „
p. Blanka Králiková – pýtala, či máme v rozpočte zahrnuté aj finančné
prostriedky na cyklistický chodník medzi obcami H.Zelenice
a D.Zelenice. Starostka vysvetlila, že je to veľmi finančne náročné
a hľadá sa cesta kde získať finančné prostriedky na tento projekt. Bude sa
snažiť realizovať to v roku 2012.
Pán Máťaš vysvetlil bližšie problematiku budovania chodníka.

Uznesenie č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2011.
Za: 6 (všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa :0

6. Schválenie VZN o odpadoch
Starostka : doplnenie VZN o nakladaní s odpadmi.
„ Zberná nádoba je určená takto : 1-3 členovia domácnosti majú nárok na
jednu zbernú nádobu , 4 a viac členov domácnosti majú nárok na dve
zberné nádoby. „
Zrušenie VZN č.1/2001 o nakladaní s odpadmi
Uznesenie č.2/2011
OZ schvaľuje zrušenie VZN č.1/2001 o nakladaní s odpadmi
Za : 6 (všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.3/2011
OZ schvaľuje VZN č.1/2011 o nakladaní s odpadmi
Za : 6 (všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa : 0

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
Starostka podala bližšie informácie o navrhovanom VZN.
Návrh na zrušenie VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach.
Uznesenie č.4/2011
OZ schvaľuje zrušenie VZN o určení výšky.......... ( o MŠ) z roku 2008
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č.5/2011
OZ schvaľuje VZN č.2/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa : 0

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Starostka obce bližšie oboznámila prítomných o navrhovaných zmenách .

Zmeny sa budú týkať – zvýšenia poplatku za komunálne odpady na
17.50eur na osobu. V cene poplatku je zahrnutá i smetná nádoba pre
domácnosť ak bude potrebné doplniť na počet členov domácnosti, alebo
pri výmene nádoby. Občania, ktorí majú preukaz ZŤP budú platiť 50%
z poplatku t.j 8,75 eur, na obecnom úrade predložia žiadosť a prefotený
preukaz ZŤP.
Návrh na zrušenie VZN č.2/2009
Uznesenie č.6/2011
OZ schvaľuje zníženie VZN č.2/2009 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Návrh VZN č.3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady...
Uznesenie č. 7/2011
OZ schvaľuje VZN č.3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
7. Schválenie územného plánu obce
Starostka obce vysvetlila s prípravnými prácami na ÚPO.
Ing. Ján Habala navrhol, aby boli aspoň 3 ponuky na ÚPO a výberové
konanie na spracovateľa ÚPO a treba vybrať najvýhodnejšiu ponuku.
Návrh na začatie prác na ÚPO.
Uznesenie č.8/2011
OZ schvaľuje začatie prác na ÚPO.
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa : 0

8. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
Starostka obce prečítala „ Zásady odmeňovania..... „
Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ
Návrh na zrušenie Zásad odmeňovania poslancov OZ z 02.08.2010
Uznesenie č. 9/2011
OZ schvaľuje zrušenie Zásad odmeňovania poslancov z 02.08.2010
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti : 0

Uznesenie č. 10/2011
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ

Zdržal sa : 0

Za : 4 ( Ing. Habala, p.Bališová, p.Knažík, p.Richnáková)
Proti : ( Mgr.Tomašovičová , p. Máťaš )
Zdržal sa : 0
9.Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.
Starostka obce informovala o vyhlásení výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra obce.
10. Vysporiadanie pozemku ( p.Rudolf Šiška )
Starostka obce informovala prítomných o uvedenej požiadavke pána
Rudolfa Šišku. Hovorila, že obec má záujem dať parcely do pôvodného
stavu.
Pán Šiška sa pýtal, či sa vyberie aj vodovodné potrubie. Starostka
a poslanci odpovedali že áno potrubie sa odstráni.
Návrh na odstránenie asfaltovej cesty a vodovodného potrubia z pozemku
pána Rudolfa Šišku p.č 225
Uznesenie č.11/2011
OZ schvaľuje odstránenie asfaltovej cesty a vodovodného potrubia
z pozemku p. Šišku p.č 225. Termín do 31.12.2011
Za : 6(všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa: 0

11.Došlá pošta
Žiadosť p. G. Drobného o pridelenie druhej smetnej nádoby – odpoveď
písomne po zastupiteľstve – vec sa riešila vo VZN o komunálnych
odpadoch.
Žiadosť p. Jána Kováča o úľavu na dani a poplatkoch v roku 2011 –
odpoveď písomne – vec riešená vo VZN o komunálnych odpadoch.
Žiadosť TJ Družstevník Siladice o finančnú dotáciu – táto časť je zahrnutá
v rozpočte.
Žiadosť Živena a TJ Siladice o sponzorský dar na fašiangovú zábavu –
odpoveď písomne
Uznesenie č. 12/2011
OZ neschvaľuje sponzorky dar na fašiangovú zábavu.
Za : 6 ( všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa: 0

12.Informácie o doterajšej práci OcÚ, informácie z komisií.
Pani Adriana Bališová - predseda kultúrnej komisie informovala
o pripravovaných akciách na rok 2011.
Pani Erika Richnáková – oboznámila s prácou sociálnej komisie
Pán Vladimír Máťaš – oboznámil s prácou finančnej komisie.
Starostka obce poďakovala za účasť na Silvestrovskom ohňostroji, za
sponzorské dary.
Objednávka na informačné tabule v obci, zmluva s Hornými Zelenicami
o prevádzkovaní vodovodu a Dohoda o podieľaní sa obce na výdavkoch
spojených s opravami.
Starostka dala návrh na doplnenie dopravného značenia obce a schválenie
uhradenia dvoch dopravných značiek „Pozor škola „
Uznesenie č.13/ 2011
OZ schvaľuje úhradu dopravných značiek v prípade, že ich neuhradí
TTSK.
Za : 6 (všetci prítomní )

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Ďalej informovala o poškodených dverách na Požiarnej zbrojnici
a vymáhanie za škodu, ktorá vznikla na majetku obce.
Uznesenie č.14/2011
OZ schvaľuje udelenie pokuty vo výške škody pánovi Petrovi Poláčkovi.
Za : 5 ( Bališová, Richnáková, Habala, Máťaš, Tomašovičová )
Proti : 0
Zdržal sa : 1 ( Igor Knažík )
Starostka obce informovala, že nahlásila poisťovni škodu na múre okolo
parku.
Bude potrebné zabezpečiť na kotolni v Obecnom úrade bezpečnostné
dvere.
Informácie o firme na úpravu komunikácií a zelene.
13.Diskusia
Starostka informovala o príprave verejného zhromaždenia s približným
termínom 6.marca 2011.
Pán Jozef Podhradský mal dotaz vo veci ÚPO , či sa bude môcť
pripomienkovať a vyjadriť k ÚPO.

Pán Vladimír Máťaš upozornil na cestu pred p. Derzsiovou – cesta je
znehodnotená , nedá sa tadiaľ chodiť, hlina nebezpečná pri vychádzaní
s autom na hlavnú komunikáciu.
Pán Habala – treba p. Dersziovú vyzvať na odstránenie hliny a dať cestu
do pôvodného stavu do 30.04.2011
Poslanci dali návrh na vytvorenie obvodov.
14.Záver
Starostka všetkým prítomným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila
o 20.45 hod.

V Dolných Zeleniciach dňa 14.02.2011
Overovatelia: Mgr. Katarína Tomašovičová ..................................
Ing. Ján Habala ......................................................

Mgr. Dagmar Jakubcová
starostka obce

