Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice zo dňa
11.apríla 2011 o18,00 hod.

1. Zasadnutie otvorila a všetkých prítomných privítala starostka obce Mgr.
Dagmar Jakubcová. Skonštatovala, ţe zasadnutia sa zúčastnila
nadpolovičná časť poslancov OZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné.
2. Zapisovateľka : Edita Podhradská
Overovatelia : Peter Kalnický
Vladimír Máťaš
3. Schválenie programu rokovania:
Starostka obce navrhla zmenu programu rokovania a to vypustenie bodu
č.10,11,14. Navrhla hlasovať o zmene programu.
Za : 4
Proti : 1
Zdrţal sa : 0
Uznesenie č.15/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s vypustením bodov
10,11,14.
Pán Igor Knaţík navrhol doplniť do programu –prerokovanie VZN
o komunálnych odpadoch. Prítomní schválili upravený program
rokovania.
Za : 5
Proti: 0
Zdrţal sa : 0
Uznesenie č.16/2011
Poslanci OZ schvaľujú upravený program rokovania.
4. Kontrola uznesení
Starostka obce informovala, ţe všetky doterajšie uznesenia boli splnené.
Ing. Habala navrhol, aby poslanci dostali zoznam splnených uznesení
s krátkym komentárom.
5. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí p. Kalnický, p.Richnáková a p.
Bališová , do návrhovej komisie p. Máťaš, p.Habala, p. Bališová a do
volebnej komisie p. Knaţík, p. Richnáková a p. Tomašovičová.
Starostka dala návrh na schválenie týchto členov komisií.

Za : 6

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 17/2011
OZ schvaľuje týchto členov komisií
6. Menovanie vyraďovacej komisie a komisie pre verejné obstarávanie.
Do vyraďovacej komisie boli navrhnutí p.Knaţík , p. Richnáková, p.
Máťaš.
Za : 6

Proti : 0

Zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 18/2011
OZ schvaľuje navrhnutých členov do vyraďovacej komisie ( Knaţík,
Richnáková, Máťaš )
Do komisie pre verejné obstarávanie boli navrhnutí p. Knaţík, p.Bališová,
p. Tomašovičová, p. Kováčik , p. Fúska
Za : 6

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Uznesenie č. 19/2011
OZ schvaľuje navrhnutých členov do komisie pre verejné obstarávanie.
( Knaţík, Bališová, Tomašovičová, Kováčik, Fúska )
7. Schválenie finančného limitu hotovosti v pokladni a finančného limitu
na podpisovanie faktúr starostkou obce.
Starostka obce navrhla poslancom či súhlasia ,aby finančný limit
v pokladni bol 1000 eur a starostka mohla podpisovať faktúry do výšky
1300 eur.
Poslanci navrhli, aby finančný limit na podpisovanie faktúr starostkou bol
len na jedno obstarávanie.
Za : 6

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Uznesenie č. 20/2011
OZ schvaľuje finančný limit v pokladni 1000 eur a finančný limit na
podpisovanie faktúr starostkou do výšky 1300 eur na jedno obstarávanie.

8. Schválenie spracovateľa územného plánu obce
Starostka obce oboznámila prítomných, ţe dňa 5.4.2011 bolo zasadnutie
územno- plánovacej komisie , ktorá vyhodnotila ponuky na vypracovanie
ÚPN – O . Komisia po vyhodnotení ponúk odporučila na vypracovanie
územného plánu obce Ing.arch. Evu Krúpovú.
Starostka dala návrh poslancom či súhlasia s doporučenou kandidátkou,
oboznámila poslancov i finančnou sumou za ÚPN-O i dobu vypracovania.
Za : 6

Proti : 0

Zdrţal sa : 0

Uznesenie č. 21/2011
OZ schvaľuje na vypracovanie územného plánu obce Ing.arch. Evu
Krúpovú.
9. Schválenie vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Starostka obce podala návrh na vypracovanie PHSR obce,
prostredníctvom verejného obstarávania .
Poslanci nemali pripomienky.
Za : 6

Proti : 0

Zdrţal sa: 0

Uznesenie č.22/2011
OZ schvaľuje vypracovanie PHSR obce.
10.Voľba hlavného kontrolóra obce
Starostka obce informovala prítomných o náleţitostiach voľby hlavného
kontrolóra obce. Na voľbu hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Starostka oboznámila prítomných poslancov, ţe hlasovanie môţe byť
verejné alebo tajné.
Poslanci schválili verejné hlasovanie:
Za: 6
Proti:0
Zdrţal sa: 0
Takisto ich informovala, ţe musí byť najprv schválený pracovný úväzok
hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
Schvaľuje úväzok kontrola obce Dolné Zelenice : 8 hodín mesačne
Za: 6

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

Starostka odovzdala poslancom zalepené obálky uchádzačov členom
mandátovej komisie. Členovia konštatovali, ţe do výberového konania na
Voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja kandidáti a obaja splnili
stanovené poţiadavky.
1. Mgr. Jana Kováčová, bytom Dolné Zelenice č. 181
2. Peter Pavlík, bytom Horné Zelenice č. 94
Starostka obce ďalej oboznámila prítomných so skúsenosťami prihlásených
uchádzačov.
Poslanci hlasovali v počte 4 hlasy, aby voľba hlavného kontrolóra sa vykonala
na tomto zasadnutí.
Pristúpilo sa k hlasovaniu.
1. kolo voľby
Mgr. Jana Kováčová: Za: 2
proti: 2
zdrţal sa: 2
Peter Pavlík:
Za: 2
proti: 2
zdrţal sa: 2
V prvom kole OZ neschválilo ani jedného kandidáta, z toho dôvodu sa
pristúpilo k 2. Kolu, do ktorého postúpili obaja kandidáti.
2. kolo voľby
Mgr. Jana Kováčová: Za: 2
Peter Pavlík.
Za: 3

proti: 2
proti: 2

zdrţal sa: 2
zdrţal sa: 1

U z n e s e n i e č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo v obci Dolné Zelenice
Schvaľuje
- pána Petra Pavlíka, bytom Horné Zelenice č.s. 94 do funkcie hlavného
kontrolóra obce Dolné Zelenice.
11.Dodatok k VZN č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Pán Igor Knaţík predloţil návrh dodatku č.1 k VZN č.1/2011, kde by bolo
zahrnuté, ţe domácnosti 6 a viac členné si môţu zakúpiť odpadovú nádobu aj so
známkou.
U z n e s e n i e č.25/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Za: 4
Proti: 2
Zdrţal sa: 0

12.Odkúpenie parciel za účelom vysporiadania MK:
Poslanci OZ odporučili starostke, aby prerokovala s vlastníkmi, ktorých sa to
týka, podmienky vysporiadania – odkúpenia pozemku za účelom vysporiadania
MK.
Starostka tento bod ukončila s tým, ţe vlastníci si pripravia cenový návrh, za
akú sumu obci odpredajú časť parcely, na ďalšie zasadnutie OZ.
U z n e s e n i e č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-odročuje tento bod na ďalšie zasadnutie OZ.
Za: 6

Proti:0

Zdrţal sa: 0

13.Došlá pošta
 Jana Kováčová – ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 Ţiadosť ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice o zvýšenie finančného
limitu na nákup potravín
U z n e s e n i e č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-schvaľuje zvýšenie finančného limitu na nákup potravín v ŠJ pri MŠ Dolné
Zelenice
Za: 6

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

U z n e s e n i e č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-schvaľuje zvýšenie finančného limitu na nákup potravín v ŠJ pri ZŠ Dolné
Zelenice
Za: 6

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

 Podnet námietky voči postupu výstavby oplotenia rodinného domu,
podaného Borisom Kalnickým a manţelkou Zuzanou

Starostka obce prečítala písomný podnet manţelov Kalnických a oboznámila
prítomných, ţe podnet posunie na doriešenie na SOÚ – stavebný v Hlohovci,
nakoľko obec nie je v tejto veci oprávnená konať.
 Ţiadosť poľovnej spoločnosti „Váh“ Dolné Zelenice o prenájom
parcely č.310/3 – ostatná plocha v miestnom parku
Ţiadosť prečítala starostka obce. Pán Peter Kalnický poţadoval, aby bola
vysvetlená presnejšia špecifikácia aktivít Poľovnej spoločnosti v parku. Ing. Ján
Habala mal pripomienku, aby bol poskytnutý k nahliadnutiu GP zamerania
pozemku.
Pán Kalnický zasa konštatoval, ţe predloţená Nájomná zmluva poľovnou
spoločnosťou je pre obec nevýhodná. Pán Ivan Kováčik, ktorý Poľovnú
spoločnosť zastupoval, uviedol, ţe nemá námietky k tomu, aby nájomnú
zmluvu dala vypracovať obec.
Ing. Ján Habala uviedol, ţe v predloţenej nájomnej zmluve nie sú upresnené
výpovedné podmienky nájmu.
Pán Vladimír Máťaš mal dotaz k pánovi Kalnickému, koľko stromov bolo
vysadených v miestnom parku.
Pani starostka poţiadala poslancov o stanovenie podmienok do nájomnej
zmluvy.
Pán Ivan Kováčik navrhol schválenie (zatiaľ) iba prenájmu a nie nájomnej
zmluvy.
Ing. Ján Habala povedal, ţe by bolo dobré, aby bolo spojené hlasovanie o nájme
s nájomnou zmluvou.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie k prenájmu parcely č. 310/3
ţe OZ pripraví , prerokuje a schváli nájomnú zmluvu OZ.

s tým,

U z n e s e n i e č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-schvaľuje prenájom parcely č. 310/3 Poľovnej spoločnosti „Váh“ Dolné
Zelenice.
Za: 4

Proti: 0

zdrţal sa: 2

 Pani Angelika Derzsiová
- vo veci odstránenia hliny pred novostavbou jej rodinného domu do
30.4.2011. Starostka obce vysvetlila, ţe OZ tak rozhodlo z hľadiska
bezpečnosti. A. Derzisová poţiadala OZ, aby schválilo odstránenie hliny
do doby, keď si postaví oplotenie.

Starostka rokovanie vo veci odstránenia hliny ukončila s tým, ţe OZ na
pracovnom stretnutí prerokuje tento bod a dovtedy, aby bol pozemok
udrţiavaný.
 Príprava akcií
-stavanie mája: 30.4.2011
-Deň matiek: 8.5.2011 o 15,00 hod. v jedálni PD v Dolných Zeleniciach
-Skladanie mája a deň detí: 4.6.2011 – spoločná akcia

13. Diskusia
Pán Vachan mal dotaz, či nebude pristavený kontajner na nadrozmerný
odpad.
Starostka obce informovala o osadení informačných tabúľ v obci a o vybudovaní
parkoviska pred Obecným úradom. Zároveň poďakovala za účasť na brigádach
v obci.
Nakoľko nikto nemal ţiadne pripomienky, návrhy a dotazy, poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 20,45 hod.

V Dolných Zelenicaich 11. Apríla 2011

Overovatelia:
Vladimír Máťaš. ...........................................
Peter Kalnický: .............................................

..............................................
Mgr. Dagmar Jakubcová
Starostka obce

