Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice, ktoré sa konalo dňa
21.5.2014 o 17,00 hod. v požiarnej zbrojnici
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 zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka obce určila Editu Podhradskú.
Za overovateľov zápisnice určila Mgr. Katarínu Tomašovičovú a Igora Knažíka.
3.Schválenie programu rokovania
Nakoľko nikto z prítomných nemal k návrhu programu rokovania žiadne pripomienky,
starostka obce dala návrh na hlasovanie o programe rokovania.
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice schvaľuje program rokovania OZ.
4.Kontrola uznesení
Správu o kontrole uznesení OZ prítomným predložila starostka obce, nakoľko nikto nemal
k správe žiadne pripomienky, starostka obce dala návrh na hlasovanie.
Prítomní:4
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
U z n e s e n i e č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice berie na vedomie správu o kontrole uznesení.
5.Zrušenie uznesenia č.11/2014
S dôvodmi zrušenia uznesenia č.11/2014 zo dňa 9.4.2014 oboznámila prítomných
starostka obce. Dala návrh na hlasovanie o zrušení uznesenia č. 11/2014.
Prítomní:4

Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
U z n e s e n i e č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice schvaľuje zrušenie uznesenia č. 11/2014.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie za schválenie spôsobu prevodu vlastníctva
nehnuteľnosti na základe žiadosti pána Jána Kováča. Poslanci sa k odpredaju dielov č. 3
k parcele č. 57/5 o výmere 14 m2 a diel č. 5 k parcele č. 57/3 o výmere 6 m2 (podľa GP č.
(predložená iba pracovná verzia, originál GP bude k zápisnici doložený po vypracovaní
čistopisu).
Starostka obce dala návrh na hlasovanie k predaju z nehnuteľnosti parc.č. 67/2 – ostatná
plocha vedená na LV č. 300, ktorej vlastníkom je obec Dolné Zelenice o celkovej výmere 20
m2 na nadobúdateľa Jána Kováča s manželkou Emíliou, obaja trvale bytom Dolné Zelenice
č.s. 7 za cenu 2 Eurá za 1m2 – postup podľa §9a, odst.8, psím. E) zákona o majetku obcí č.
138/1991 Zb. – prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Prítomní:4
Za: 4
Proti:0
Zdržal sa:0
U z n e s e n i e č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice na základe §9 odst. 2 písm.a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľnosti pozemku v kat.území obce Dolné Zelenice, parc.č. 67/2 plocha
vedená na LV č. 300, ktorej vlastníkom je obec Dolné Zelenice o celkovej výmere 20 m2 na
nadobúdateľa Jána Kováča s manželkou Emíliou, obaja trvale bytom Dolné Zelenice č.s. 7
za cenu 2 Eurá za 1m2 – postup podľa §9a, odst.8, písm. E) zákona o majetku obcí č.
138/1991 Zb. – prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
-ide o pozemky, ktorých výmera je malá a neprichádza do úvahy ich samostatné využitie zo
strany obce, alebo iných majiteľov
-obec sleduje záujem k majetkoprávnemu usporiadaniu právnych vzťahov k nehnuteľnosti
uviesť do súladu právny a skutočný stav.
6.Schválenie bankovej inštitúcie na poskytnutie úveru obci Dolné Zelenice
S podmienkami jednotlivých inštitúcií prítomných oboznámila starostka obce. Podľa
pripomienok poslancov OZ dala návrh na hlasovanie za poskytovateľa úveru Slovenskú
sporiteľňu.
Prítomní:4
Za:4
Proti:0
Zdržal a:0
U z n e s e n i e č.24/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice poskytovateľa úveru na KD Slovenskú
sporiteľňu.
7.Rôzne
Prerokovanie platu starostky obce
Pán Igor Knažík navrhol zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 20%.
Starostka obce dala návrh na hlasovanie.
Prítomní:4
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
U z n e s e n i e č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje podľa §5 odst.2 zák.č. 253/1994 Z.z. a s účinnosťou
od 1.6.2014 plat starostky obce v sume , ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20%,
t.j. na sumu 1631 Eur.
8.Diskusia
Žiadosť o schválenie nákupu a osadenia cestného retardéra – spomaľovacieho
pruhu
So žiadosťou prítomných oboznámila starostka obce.
Pán Klokner uviedol, že je to vhodné riešenie dopravnej situácie na tejto komunikácii. Ale
problém vidí v inom: deti hrajúce sa na ulici a rozloženie hračiek na ulici, nevhodné
parkovanie, čo vlastne zabraňuje plynulému prejazdu po komunikácii.
Pani starostka uviedla, že deti sa hrajú na ulici všade a tomu sa zabrániť nedá. Za bezpečnosť
detí zodpovedajú rodičia, a rozkladať hračky na miestnej komunikácii nie je podľa jej názoru
vhodné. Obec má vybudované detské ihrisko.
Pani Katarína Tomašovičová ako aj starostka obce uviedli, že k osadeniu retardérov nemajú
námietky, ale to isté môžu žiadať obyvatelia každej ulice.
Pán Igor Knažík vyjadril k osadeniu retardérov kladné stanovisko, ale upozornil, že prejazd
áut môže spôsobiť hlučnosť.
Starostka obce upozornila, že v najbližších mesiacoch bude zvýšená premávka po uvedenej
komunikácii firmou Eustream.
Pán Igor Knažík vysvetlil, že by postačovalo osadenie iba jedného kusu retardéra a nie dvoch
ako je uvedené v žiadosti.
Pani Synaková a Kalnická uviedli, že jeden retardér je zbytočný.
Poslanci navrhli zástupcom obyvateľov ulice, aby spracovali náčrt na miesta osadenia
retardérov.

Náčrt spolu so žiadosťou starostka obce odošle na Dopravný inšpektorát na posúdenie
a schválenie.
Pán Klokner mal pripomienku k parkovaniu pred domami. Pani Synaková a Kalnická
odpovedali, že prejazd pre autá je vždy zabezpečený.
Pán Klokner uviedol, že jazda po ulici mu pripomína slalom. Pán Pavol Synak má pred
domom odparkované autá tak, že nie je zabezpečený výhľad. Upresnil, že sa jedná o nákladné
autá a kamióny.
Pani starostka uviedla, že obce majú vytvorené VZN o parkovaní v obci, ale aj VZN musia
byť spracované v súlade so zákonom.
Pán Klokner povedal, že s ním majú problém všetci, ale on problém nemá s nikým.
Pani Katarína Tomašovičová požiadala prítomných, aby sa správali v medziach slušnosti
a morálky.
K vypracovaniu VZN uviedla, že i ona v minulosti vypracovala niekoľko VZN, ale nikto ich
nerešpektuje. Všetko v obci je o kultúre a správaní jej obyvateľov.
Pán Klokner žiada, aby obec upravila podmienky parkovania.
Pani Synaková uviedla, že tak parkuje aj nákladné auto Koryna.
Starostka navrhla, že vypracuje návrh VZN o parkovaní, ale aj tak je to všetko o ľuďoch
a vzájomnom rešpektovaní sa.
Pán Klokner mal dotaz vo veci skládok vytváraných za diaľničným mostom – olejové nádoby,
gauč a podobne.
Pán Anton Menšík uviedol, že v zápisniciach nie je uvádzaný program rokovania. V otázkach
rukopisu zápisníc z OZ uviedol, že v minulosti, keď bol on starosta obce a pán Máťaš žiadal
o vydanie rukopisu, musel mu ich dať.
Starostka uviedla, že to je dlhodobý konflikt medzi pánmi Máťašom a Menšíkom a tieto ich
spory nechce riešiť na zasadnutiach OZ.
Pán Anton Menšík uviedol, že v dobe, keď bol starostom obce sa vybudoval vodovod,
plynofikácia, trafostanice, miestne komunikácie, výsadba cintorína, oprava školy...
Na to reagovala pani Tomašovičová, že vie aký bol stav v obci vtedy a aký je teraz. Ona
nevyžaduje žiadne rukopisy a iné dokumenty, pre ňu je dôležitá vykonaná práca a výsledky
v obci.
Pán Igor Knažík uviedol, že úradný zápis je podpísaná overená zápisnica.
Starostka obce oboznámila i so žiadosťou pána Menšíka o vydanie fotokópií dokladov.
Pán Menšík sa spýtal, či mu bude zaslaná správu o čerpaní finančných prostriedkov na KD.

Pani starostka položila pánovi Menšíkovi otázku, prečo sa nezačalo s opravou budovy KD od
strechy.
Pán Anton Menšík odpovedal, že mal stavebné povolenie, ale poslanci OZ mu zabránili
pokračovať v oprave budovy.
Pán Klokner mal otázku, či má oprava budovy KD nejaký zmysel a či bude využívaný a či
v budúcnosti, po vykonaných opravách, bude môcť obec finančne zabezpečiť prevádzku KD.
Starostka obce odpovedala, že obec, základná škola, materská škola poriadajú v roku rôzne
podujatia a nemáme vlastné priestory. Z toho dôvodu v súčasnosti musíme využívať priestory
PD Siladice.
Anton Menšík sa vyjadril k navýšeniu platu starostky a pýtal sa, prečo bol jemu v minulosti
navrhnutý polovičný úväzok.
Starostka obce mu odpovedala, že túto odpoveď dostal v čase, keď bol tento návrh
prerokovávaný.
Nakoľko, nemal nikto už žiadne pripomienky, starostka poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila o 18,45 hod.

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

Overovatelia:
Mgr. Katarína Tomašovičová

.......................................................

Igor Knažík

.......................................................

Zapísala Edita Podhradská

