Zápisnica
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice, konaného dňa
3.10.2011 o 18,00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
1.)Otvorenie
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce. Konštatovala, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
2.)Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka určila pani Editu Podhradskú.
Za overovateľov zápisnice určila pani Eriku Richnákovú a pána Vladimíra Máťaša.
3.)Schválenie programu rokovania.
Starostka dala návrh na schválenie programu rokovania.
U z n e s e n i e č. 53/2011
Za: 5
proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ schvaľuje program rokovania OZ.

zdržal sa: 0

4.)Kontrola uznesení
K plneniu uznesení nemal nikto žiadne pripomienky.
5.)Úprava rozpočtu
Pracovníčka obce oboznámila prítomných s predloženým návrhom úpravy rozpočtu obce
Dolné Zelenice na rok 2011. K návrhu nemal nikto pripomienky.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o návrhu úpravy rozpočtu.
U z n e s e n i e č. 54/2011
Za: 5

proti: : 0

Uznesenie bolo prijaté.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Dolné Zelenice na rok 2011.

zdržal sa: 0

6.)Oboznámenie s auditom
Starostka obce informovala prítomných o vykonanom audite ročnej uzávierky obce za rok
2010.
Obecné zastupiteľstvo
-berie na vedomie správu nezávislého audítora. Správa tvorí súčasť zápisnice.
7.)Oboznámenie s monitorovacou správou
Obecné zastupiteľstvo
-berie na vedomie monitorovaciu správu obce Dolné Zelenice k 30.6.2011.
8.)Schválenie úhrady faktúry za ÚPN obce (3.000 eur)
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o schválení úhrady faktúry za ÚPN obce vo výške
3.000 eur.
U z n e s e n i e č. 55/2011
Za: 5
proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ schvaľuje úhradu faktúry za ÚPN obce vo výške 3.000 eur.

zdržal sa: 0

9.)Oznámenie vedúcej školskej jedálne pri MŠ Dolné Zelenice
Starostka obce oboznámila prítomných s písomným oznámením vedúcej ŠJ pri MŠ Dolné
Zelenice, ktoré sa týkalo zmeny finančného pásma nákladov na nákup potravín.
Obecné zastupiteľstvo
-berie na vedomie písomné oznámenie, ktoré tvorí aj súčasť zápisnice.
10.)Návrh na zvýšenie poplatku za školský klub detí pri ZŠ od 1.1.2012
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o zvýšení poplatku za ŠKD pri ZŠ od 1.1.2012 na 3
eurá mesačne.
U z n e s e n i e č. 56/2011
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ schvaľuje poplatok za ŠKD pri ZŠ Dolné Zelenice na 3 eurá mesačne a to od 1.1.2012.
11.)Schválenie zadania územného plánu obce
Starostka obce dala návrh hlasovania na schválenie zadania územného plánu obce.

U z n e s e n i e č. 57/2011
Za: 5
proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ schvaľuje zadanie územného plánu obce Dolné Zelenice.

zdržal sa: 0

12.)Schválenie súhlasu OZ, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
Starostka obce dala návrh na hlasovanie.
U z n e s e n i e č. 58/2011
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice schvaľuje súhlas OZ, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.

Príchod pána Petra Kalnického, poslanca OZ.
13.)Schválenie pripomienok z verejného prerokovania Zadania na ÚPN obce Dolné Zelenice
Starostka obce dala návrh na hlasovanie.
U z n e s e n i e č. 59/2011
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice schvaľuje vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania
Zadania na ÚPN obce Dolné Zelenice.
14.)Schválenie vydania pokynu spracovateľovi Ing. arch. Eve Krupovej na vypracovanie
návrhu riešenia ÚPN obce Dolné Zelenice
Starostka obce dala návrh na hlasovanie.
U z n e s e n i e č. 60/2011
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice schvaľuje vydanie pokynu spracovateľovi Ing. arch. Eve Krupovej na
vypracovanie návrhu riešenia ÚPN obce Dolné Zelenice.

15.)Schválenie prihlášky obce do Združenia pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta
Starostka obce prítomných informovala o uvedenom združení, zároveň dala návrh na
hlasovanie.
U z n e s e n i e č. 61/2011
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice schvaľuje prihlášku obce Dolné Zelenice do Združenia pre rozvoj
mikroregiónu Vážska vodná cesta.
16.)Došlá pošta
- Pán Rudolf Šiška, č.sp. 167 a 168/2011
Starostka obce informovala prítomných s obsahom uvedených listov a so skutkovým stavom.
Uviedla, že je proti tomu, aby bol odstránený vodovod.
Pán Šiška zasa podal svoje stanovisko k predmetnej veci.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie, aby sa schválilo ukončenie prác na odstránení
asfaltu a taktiež, že pre obec je bezpredmetná urgencia nájomného.
U z n e s e n i e č. 62/2011
Za. 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice schvaľuje ukončenie prác na odstránení asfaltu z miestnej
komunikácie a to, že pre obec je bezpredmetná urgencia nájomného.

-

Pán Rudolf Šiška – č.sp. 177/2011 – ponuka na odkúpenie pozemku parc.č. 225

Návrh na odkúpenie v liste pána Šišku bol vo výške 8 eur /m2. Starostka dala návrh na
hlasovanie za túto sumu.
U z n e s e n i e č. 63/2011
Za: 0
proti: 4
zdržal sa: 2
Uznesenie nebolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice neschvaľuje odkúpenie pozemku od pána Rudolfa Šišku v cene 8 eur
za m2.

-

Pán Bohuš Miklovič – list sp.č. 195/2011 zo dňa 3.10.2011

S obsahom listu prítomných oboznámila starostka obce. Fotokópia listu tvorí súčasť
zápisnice.
Dala návrh na hlasovanie, aby sa situácia vo veci miestnej komunikácie na parc.č. 67/13
riešila podľa nákresu uskutočnenia opravy komunikácie.
U z n e s e n i e č. 64/2011
Za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice schvaľuje návrh, aby sa uskutočnenie opravy miestnej komunikácie
uskutočnilo podľa nákresu, ktorý tvorí aj súčasť zápisnice.

Starostka obce predniesla návrh (v zmysle listu pána Mikloviča č. 195/2011), aby sa obec
zaručila garanciou , že obec bude niesť plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú na oplotení
a túto škodu spolu s nákladmi na opravu mu nahradí.
U z n e s e n i e č. 65/2011
Za: 0

proti: 5

zdržal sa. 1

Uznesenie nebolo prijaté.
OZ obce Dolné Zelenice neschvaľuje tento návrh.

17.)Diskusia
-pán Peter Pavlík, hlavný kontrolór obce
Predniesol správu o vykonaných kontrolách.
-starostka obce uviedla, že pošle p. Miklovičovi výzvu k prehláseniu o vyrezanie a likvidáciu
asfaltu na MK.
-pán Rudolf Šiška vystúpil vo veci MK.
Starostka informovala, že sa v predmetnej veci poradí s právnikom.
-pán Vladimír Máťaš navrhol, aby sa pán Rudolf Šiška vyzval k údržbe pozemku – postup
v zmysle zákona a VZN obce.
Starostka obce informovala prítomných o pripravovaných akciách:
-8.10.2011 – brigáda na detskom ihrisku
-16.10.2011 – posedenie pre dôchodcov

18.)Záver
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, návrhy ani dotazy, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 19,45 hod.

..........................................
Mgr. Dagmar Jakubcová
starostka obce

Overovatelia:
Erika Richnáková: ...................................
Vladimír Máťaš: ......................................

Zapísala Edita Podhradská

