Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice, konaného dňa 27. júna 2012
o 17,30 hod. v budove Požiarnej zbrojnice
Prítomní: 5 poslancov (podľa priloženej prezenčnej listiny)
Ostatní prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
1.Otvorenie zasadnutia
Prítomných privítala starostka obce, ktorá konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná
časť poslancov OZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce za zapisovateľku určila Editu Podhradskú.
Za overovateľov zápisnice určila Eriku Richnákovú a Igora Knažíka.
3.Schválenie programu rokovania
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o programe rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce
6. Dodatok č.1 k VZN č. 5 o chove a držaní zvierat na území obce
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 8 o verejnom poriadku
8. Schválenie technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod
9. Schválenie faktúry za rekonštrukciu strechy na budove Požiarnej zbrojnice
10.Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku
11.Prerokovanie odkúpenia podielov z parcely č. 225
12. Vyhodnotenie pripomienok k Územnému plánu obce Dolné Zelenice
13. Došlá pošta
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:
Za:5

proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č.20/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
4.Kontrola uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla starostka obce.
Poslanci OZ správu o kontrole uznesení vzali na vedomie.
5.Záverečný účet obce
So záverečným účtom oboznámila prítomných pracovníčka obce Edita Podhradská.

Hlavný kontrolór obce pán Peter Pavlík takisto predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu, v ktorom takisto navrhuje schváliť záverečný účet obce Dolné Zelenice za rok
2011 bez výhrad.
Nikto z prítomných poslancov nemal k záverečnému účtu obce Dolné Zelenice k 31.12.2011 žiadne
pripomienky.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce:
Hlasovanie:
Za:5

proti:0

zdržal sa :0

U z n e s e n i e č. 21/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje
Záverečný účet obce Dolné Zelenice za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok
hospodárenia v sume 4546,06 Eur zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien použiť na tvorbu rezervného fondu.
6.Dodatok č.1 k VZN č.5 o chove a držaní zvierat na území obce
S dodatkom prítomných oboznámila starostka obce, ktorá zároveň dala návrh na hlasovanie
o schválení dodatku.
Hlasovanie:
Za:5

proti:0

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 22/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 5 o chove a držaní zvierat na území obce Dolné Zelenice.
7.Dodatok č.1 k VZN č. 8 o verejnom poriadku
S dodatkom prítomných oboznámila starostka obce, ktorá dala návrh na hlasovanie o schválení
dodatku.
Hlasovanie:
Za:5

proti:0

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č.8 o verejnom poriadku.
8.Schválenie technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod
S obsahom Stanovenia technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod
prítomných oboznámila poslankyňa Adriana Bališová.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky dala návrh na hlasovanie
o schválení.
Hlasovanie:
Za: 4

proti:0

zdržal sa:1

U z n e s e n i e č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Stanovenie technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod.
9.Schválenie faktúry za rekonštrukciu strechy na budove Požiarnej zbrojnice
Starostka navrhla hlasovanie o schválení preplatenia faktúry vo výške 5144,45 Eur.
Hlasovanie:
Za:5

proti:0

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje preplatenie faktúry vo výške 5144,45 Eur za rekonštrukciu strechy na budove PZ.
10.Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku
S obsahom žiadosti pána Mariána Ondrejíčku a manželky o odkúpenie časti pozemku prítomných
oboznámila starostka obce. Dala návrh na hlasovanie o schválení predaja časti obecného pozemku
pánovi Mariánovi Ondrejičkovi s manželkou.
Hlasovanie:
Za: 1

proti:3

zdržal sa:1

Odpredaj časti pozemku nebol schválený.
11.Prerokovanie odkúpenia podielov z časti parc.č. 225
Starostka obce prítomných informovala o podmienkach odkúpenia podielov z parc.č. 225.
Spoluvlastníci nehnuteľnosti by mali postupovať v zmysle Občianskeho zákonníka.
12.Vyhodnotenie pripomienok k Územnému plánu obce Dolné Zelenice
S vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu riešenia ÚPN obce Dolné Zelenice
prítomných informovala starostka obce.
K vyhodnoteniu pripomienok boli otázky:
- Igor Knažík: V akom čase sa ukončí spracovanie ÚPN
- Jozef Podhradský žiadal zaslanie kópie zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva.
Starostka obce dala návrh o hlasovaní za odsúhlasenie Vyhodnotenia stanovísk a pripomienok
z prerokovania návrhu riešenia Územného plánu obce Dolné Zelenice.
Hlasovanie:
Za:4

proti:0

zdržal sa:1

U z n e s e n i e č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
Odsúhlasuje Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu riešenia Územného
plánu obce Dolné Zelenice.

13.Došlá pošta
 ZŠ Dolné Zelenice : Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1000 Eur na
vybudovanie odpadovej žumpy.
Starostka dala návrh na hlasovanie o schválení finančných prostriedkov pre ZŠ vo výške 1000 Eur.
Hlasovanie:
Za:5

proti:0

zdržal sa:0

U z n e s e n i e č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-schvaľuje finančné prostriedky vo výške 1000 Eur pre ZŠ Dolné Zelenice na vybudovanie odpadovej
žumpy.
 Peter Krajčír, Siladice: Žiadosť o zabezpečenie výstavby VO v rozsahu 2 svietidiel.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť s tým, že starostka obce preverí podmienky
vybudovania rozšírenia VO.
14.Diskusia
 Peter Pavlík, hlavný kontrolór obce informoval o situácii vo veci osadených a odstránených
dopravných značiek. Písomná informácia tvorí súčasť zápisnice.
 Starostka obce informovala o požiadavke obce vo veci bezpečnostného pásma obce Dolné
Zelenice, ktorá bola adresovaná ZMOS-u.
 Ing. Ján Habala mal pripomienku k prepracovaniu a doplneniu „Zmluvy o poskytnutí
služieb“, napr. ak bude dôvodom neschválenia finančných prostriedkov chyba v projekte,
aby obec za službu neplatila.
 Pán Peter Baláž mal dotaz vo veci Regumu.
 Poslanci OZ sa dohodli, že odpisy odberu vody sa vykonajú do 20.7.2012 podľa svojich
obvodov. Odpisy treba vyhlásiť aj v miestnom rozhlase.
15.Záver
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, návrhy ani dotazy starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 20,00 hod.

Mgr. Dagmar Jakubcová
Starostka obce

Overovatelia:
Erika Richnáková: .....................................
Igor Knažík: ..............................................

Zapísala: Edita Podhradská

