Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice konaného dňa
23.10.2013 o 17,00 hod. v budove Požiarnej zbrojnice

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

1.Otvorenie
Prítomných privítala starostka obce. Konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnila
nadpolovičná časť poslancov OZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Editu Podhradskú.
Za overovateľov zápisnice určila pána Petra Kalnického a pána Igora Knažíka.
3.Schválenie programu rokovania
Nakoľko nikto z prítomných nemal k predloženého programu rokovania žiadne
pripomienky, starostka obce dala návrh na hlasovanie za schválenie predloženého návrhu
programu rokovania.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 41/2013
OZ schvaľuje program rokovania OZ.
4.Kontrola uznesení
V tomto bode okrem písomnej správy starostka obce informovala prítomných o zakúpení
strojov na údržbu zelene a prekročenie limitu o 139 Eur.
OZ berie správy o kontrole plnenia uznesení na vedomie.
5.Úprava rozpočtu obce a rozpočtové opatrenie č. 8
S návrhom úpravy rozpočtu prítomných oboznámila pracovníčka obce Edita Podhradská.
Nakoľko nikto nemal žiadne pripomienky, starostka obce dala návrh na hlasovanie za
schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtového opatrenia č. 8.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 42/2013
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce a rozpočtové opatrenie č. 8.
6.Schválenie VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Dolné Zelenice
S návrhom VZN bližšie oboznámila prítomných starostka obce, ktorá dala zároveň návrh
na hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2013.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 43/2013
OZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Dolné Zelenice.
7.Schválenie projektu na spojovací chodník medzi obcami Dolné Zelenice a Horné
Zelenice
Starostka obce bližšie informovala prítomných o projekte a oboznámila ich o spôsobe
spolufinancovania nákladov spojených s vybudovaním spojovacieho chodníka a dala návrh za
schválenie projektu.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 44/2013
OZ schvaľuje začatie prác na vypracovanie projektu a spolufinancovanie nákladov.
8.Schválenie začatia prác na vypracovanie PHSR
O nutnosti PHSR oboznámila prítomných starostka obce a dala návrh na hlasovanie za
schválenie začatia prác.
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 45/2013
OZ schvaľuje začatie prác na vypracovanie PHSR.

9.Schválenie novej web – stránky obce
Starostka obce informovala prítomných o nutnosti novej web – stránky obce, nakoľko
súčasná nespĺňa všetky podmienky.
OZ tento bod odročuje na najbližšie zasadnutie OZ:
10.Prerokovanie naloženia s odpadovým drevom z miestneho parku
Starostka obce prítomných informovala o výrube stromov v miestnom parku a o vydaní
povolenia na tento výrub.
Pani Kopúnová, hlavný kontrolór obce, informovala o prezentácii dňa 26.9.2013, ktorú
predviedla Ing. Anna Dobrucká, PhD vo veci vypracovania štúdie parku.
Starostka obce vyzvala prítomných na predloženie návrhov naloženia s odpadovým
drevom.
Igor Knažík uviedol, že ak o drevo požiadajú neplatiči, tých zo zoznamu žiadateľov
vylúčiť a navrhol cenu 15 Eur za m3
Starostka obce navrhla, aby poslanci vykonali prieskum záujmu o drevo u voličov
v ich obvode
Vladimír Máťaš poznamenal, že v prvom rade treba pomôcť starým a osamelým
a takisto je za vykonanie prieskumu
Ján Habala mal dotaz, o koľko m3 dreva sa jedná a navrhol licitáciu
Starostka uviedla, že treba osloviť každého a určiť cenu za m3
Peter Kalnický navrhol, aby sa drevo rozdalo
Pani Erika Richnáková uviedla, že predajom by sa čiastočne kompenzovali výdavky
za výrub a súhlasí s cenou za m3 15 Eur
Starostka obce dala návrh na hlasovanie za vykonanie prieskumu.
Prítomní: 5
Za: 4
Proti:0
Zdržal sa: 1
U z n e s e n i e č. 46/2013
OZ schvaľuje vykonať prieskum záujmu o odpadové drevo.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie za schválenie ceny 15 Eur za 1m3.
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
U z n e s e n i e č. 47/2013
OZ schvaľuje cenu za m3 odpadového dreva vo výške 15 Eur.

11.Rôzne
Pani Dagmar Kopúnová uviedla, že pri prieskume by bolo vhodné informovať
obyvateľov o vypracovanom odbornom posudku – kontrole súčasného stavu parku.
Ďalej ich informovala o kontrolnej činnosti a o vykonanom audite.
Starostka obce informovala o prácach na oprave kríža na novom cintoríne, zároveň
poďakovala občanom, ktorí sa zúčastnili na brigáde.
Ing. Ján Habala mal dotaz vo veci školstva a jeho racionalizácie v našej obci.
Starostka obce prítomných s uvedenou problematikou oboznámila, takisto aj s už
vykonanými racionalizačnými opatreniami.
12.Diskusia
Pán Anton Menšík vystúpil s tým, že aj v minulosti už obec musela dofinancovať
škôlku v obci a nebolo by dobré, aby sa zrušil 2. stupeň na škole, čo by mohlo mať za
následok možný zánik aj 1. stupňa. Na adresu pána Vladimíra Máťaša uviedol, že park
sa čistil aj v minulosti a haluzovina sa rozdala medzi dôchodcov. Suché stromy sa
jednoducho vypilovali a že on nič nepiloval a plnil si oznamovaciu povinnosť na
príslušný úrad.
Pán Vladimír Máťaš odpovedal, že žiadne povolenie na výrub nebolo a zároveň mal
dotaz, kde končilo vypilované drevo, mal dotaz, kde je PHSR.
Starostka obce povedala pánovi Menšíkovi, že dobre vie o nejestvovaní faktúry za
vypracovanie PHSR, ale pán Coplák oznámil, že PHSR bol vypracovaný grátis.
Pán Menšík uviedol, že on PHSR nemá.
Pán Pavol Tomšík nechce vedieť, či pán Anton Menšík má PHSR, ale či obci bolo
PHSR vypracované.
Pán Vladimír Máťaš obvinil pána Petra Kalnického slovami: „Raboval si park“.
13.Záver
Nakoľko nikto už nemal žiadne pripomienky, návrhy ani dotazy, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 18,50 hod.

Mgr. Dagmar Jakubcová
Starostka obce

Overovatelia:
Peter Kalnický: .....................................
Igor Knažík: ..........................................

Zapísala: Edita Podhradská

