Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice konaného dňa 17.09.2012
o 18,00 hod. v budove Požiarnej zbrojnice
Prítomní : 4 poslanci ( podľa priloženej prezenčnej listiny )
Ostatní prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
1.Otvorenie zasadnutia
Prítomných privítala starostka obce, ktorá konštatovala, 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 Mgr. Katarínu Tomašovičovú a Ing. Jána Habalu
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.Úprava rozpočtu
6.Schválenie Smernice o vedení pokladnice
7.Schválenie Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
obce Dolné Zelenice
8.Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
9.Úpracva platu hlavného kontrolóra obce
10.Schválenie VZN č.9/2012 o záväznej časti ÚPD Dolné Zelenice
11. Odborná príprava Krízového štábu
12.Došlá pošta
13.Diskusia
14.Záver
Hlasovanie :
Za : 4

Proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.28/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje program rokovania OZ
4.Kontrola uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla starostka obce.
Poslanci OZ správu o kontrole uznesení vzali na vedomie.
5.Úprava rozpočtu
Starostka obce informovala poslancov OZ o úprave rozpočtu v jednotlivých položkách.
Poslanci OZ k danej úprave rozpočtu nemali výhrady ani námietky.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o úprave rozpočtu.

Hlasovanie :
Za : 4

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje úpravu rozpočtu

6.Schválenie Smernice o vedení pokladnice
Predloženú verziu Smernice mali poslanci OZ doručenú v materiáloch vopred. Keďže poslanci
k vypracovanej Smernici nemali žiadne námietky, tak starostka obce dala návrh na hlasovanie
o schválení Smernice o vedení pokladnice.
Hlasovanie:
Za : 4

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Smernicu o vedení pokladnice

7.Schválenie Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné
účely obce Dolné Zelenice
Taktiež túto smernicu mali poslanci OZ doručenú vopred pred zasadnutím na preštudovanie.
K vypracovanej Smernici nemali poslanci námietky. Starostka obce dala návrh na hlasovanie
o schválení Smernice o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely
obce Dolné Zelenice.
Hlasovanie:
Za : 4

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.31 /2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely obce Dolné Zelenice
8.Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
K predloženému a vypracovanému Komunitnému plánu sociálnych služieb poslanci obce Dolné
Zelenice nemali žiadne námietky a pripomienky. Starostka obce dala návrh na hlasovanie o schválení
Komunitného plánu sociálnych služieb.
Hlasovanie:
Za : 4

proti : 0

Uznesenie č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb

zdržal sa : 0

9.Úprava platu hlavného kontrolóra
Starostka obce dala návrh na zvýšenie platu hlavnému kontrolórovi o 30% mesačne t. j o 15 eur
mesačne. Doteraz mal plat 51 eur. Svoj návrh zdôvodnila tak, že hl. kontrolór vykonáva práce i nad
rámec svojich povinností , zúčastňuje sa akcií, brigád.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie .
Hlasovanie:
Za : 4

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.33/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje zvýšenie platu hlavnému kontrolórovi obce o 30% t.j 15 eur mesačne.

10.Schválenie VZN č.9/2012 o záväznej časti ÚPD Dolné Zelenice
Starostka obce predniesla poslancom OZ správu o prerokovaní Územného plánu obce Dolné
Zelenice, ďalej stanoviská a pripomienky, ktoré boli vznesené a prekované k ÚPD Dolné Zelenice
a stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave (§ 25 Stavebného zákona ) zo dňa 21.08.2012 zn.
KSÚ – OÚP –OO683/2012 /Há
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
Berie na vedomie
a) správu o prerokovaní Územného plánu obce Dolné Zelenice
b) stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Územného plánu obce Dolné Zelenice
c) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave zo dňa 21.08.2012 zn. KSÚ- OÚP00683/2012/Há
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o schválení ÚPD Dolné Zelenice, vyhodnotenie pripomienok
a stanovísk z prerokovania návrhu ÚPD Dolné Zelenice , VZN č. 9/2012 o vyhlásení záväznej časti ÚPD
Dolné Zelenice.
Hlasovanie :
Za : 4

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje
- a) Územný plán obce Dolné Zelenice
- b) Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu Územného plánu obce
Dolné Zelenice
- c) VZN č.9/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolné Zelenice

11.Odborná príprava Krízového štábu
Starostka obce predložila poslancom OZ kompletnú dokumentáciu krízového štábu. Oboznámila
poslancov o tom ,čo zabezpečuje krízový štáb v prípade mimoriadnej udalosti , ako sa pri takejto
udalosti zachovať atď. . Poslanci OZ berú na vedomie odbornú prípravu krízového štábu.

12.Došlá pošta
Žiadosť pána Krajčíra o rozšírenie verejného osvetlenia.
Starostka obce zistila cenové ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia po nehnuteľnosť pána
Krajčíra. Oboznámila s nimi poslancov OZ.
Vzhľadom na finančnú situáciu v obci poslanci OZ navrhli odložiť vybudovanie verejného osvetlenia
na rok 2013, kde bude táto položka zahrnutá i do rozpočtu na rok 2013.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o žiadosti pána Krajčíra na rozšírenie verejného osvetlenia.
Hlasovanie :
Za : 4

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje žiadosť pána Krajčíra o rozšírenie verejného osvetlenia a navrhuje ho
zapracovať do rozpočtu na rok 2013.

Žiadosť pána Ing. Kloknera zo dňa 7.8.2012 o rozšírenie verejného osvetlenia
Starostka obce prečítala poslancom OZ žiadosť pána Kloknera. Poslanci skonštatovali, že v budúcnosti
bude prehodnotené rozmiestnenie verejného osvetlenia v obci podľa novovzniknutých požiadaviek.
V tomto rozpočtovom roku t.j.2012 nie sú financie na prebudovanie alebo nové budovanie
verejného osvetlenia.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie o žiadosti pána Kloknera.
Hlasovanie:
Za : 0

proti : 4

zdržal sa : 0

Uznesenie č.36/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- neschvaľuje žiadosť pána Kloknera o rozšírenie verejného osvetlenia

Vyjadrenie pána Ing. Maršalíka zo dňa 17.9.2012
Starostka obce informovala prítomných o vyjadrení pána Maršalíka k odpredaju časti parcely číslo
225 v k.ú. obce Dolné Zelenice
13.Diskusia
Hlavný kontrolór obce podal písomne Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2012 a Správu
o kontrolnej činnosti. Poslanci tieto body odročili na najbližšie zasadnutie.
Poslanci OZ žiadajú hlavného kontrolóra, aby predkladal správy o jednotlivých kontrolách podľa
zákona.
Pán Máťaš dal návrh doplniť – kontrolu čerpania finančných prostriedkov na ZŠ za školský rok
2011/2012.
Ing.Ján Habala navrhol, aby obec zverejnila neplatičov miestnych poplatkov v informačnej tabuli
obce i v miestnom rozhlase.
Ďalej mal Ing. Habala pripomienky :
- aby riaditeľstvo ZŠ 2x ročne informovalo obecné zastupiteľstvo
výsledkoch školy
- riešenie lekára v obci

o dosiahnutých

-

vyhotovenie mapky, plánu obce

14.Záver
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, návrhy ani dotazy starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila o 20.15 hod.

Mgr. Dagmar Jakubcová
Starostka obce

Overovatelia :
Mgr. Katarína Tomašovičová ......................................
Ing. Ján Habala .........................................................

Zapísala: Edita Podhradská

