Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 06.05.2011

Prítomní: Poliak Peter, Branislav Vadovič, Bc. Veronika Dachová, Božena Vadovičová,
Miroslav Vlachovič, Peter Kučera, MUDr. Ida Obetková
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa
3. Voľba prísediacej na Okresnom súde
4. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
5. Informácia o spolufinancovaní MŠ v Bohdanovciach
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2011
7. Informácia o podnikateľskom zámere p. Križana
8. Vyhodnotenie ankety vo veci premiestnenia pomníka padlým vojakom
9. Úprava platu starostky
10. Zásady odmeňovania poslancov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver

K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ružena Opálková. Obecné zastupiteľstvo schválilo
program zasadnutia pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
2. Do návrhovej komisie bola navrhnutá p. Vadovičová a p. Kučera. Návrhová komisia
bola schválená pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí p. Poliak a MUDr. Obetková. Ako
zapisovateľka Andrea Kekeláková. Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli
schválení pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
3. Starostka obce informovala, že na základe oznámenia Okresného súdu Trnava, dňom
20.04.2011 uplynie 4-ročné obdobie pre výkon funkcie prísediacej p. Terézie
Poliakovej na Okresnom súde v Trnave. Pani Terézia Poliaková má záujem vykonávať
túto funkciu aj naďalej. Z tohto dôvodu navrhuje starostka znovuzvolenie p. Poliakovej
do tejto funkcie.
4. Poslancom bol predložený písomnou formou návrh o Prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V zmysle
tohto zákona je potrebné vybavenie cintorína toaletou. Starostka obce predložila návrh
na zakúpenie ekotoalety.

-25. Dňa 06.04.2011 bolo pracovné stretnutie na OcÚ Bohdanovce za prítomnosti starostu obce
p. Sučáka, riaditeľky ZŠ a MŠ Mgr. Kumančíkovej, p. Kočiskej a starostky obce Šelpice,
kde bolo prejednané spolufinancovanie MŠ našou obcou. Na návrh p. Sučáka bola
oslovená starostka našej obce o poskytnutie finančnej čiastky vo výške 4.000,00 € ku
ktorej však zaujala negatívne stanovisko z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Po
vzájomnej dohode oboch strán, obec Šelpice preplatí faktúru za kúpu 14 ks lehátok, ktoré
budú slúžiť na spánok pre deti zo Šelpíc.
6. Starostka obce predstavila p. Annu Haladovú, ktorá bude vykonávať funkciu hlavného
kontrolóra obce. Zároveň ju vyzvala aby oboznámila prítomných s plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2011. P. Haladová navrhla aby bol dodatkom upravený limit
pokladničnej hotovosti v sume 1 650,00 € mesačne a disponovanie s finančnými
prostriedkami starostkou bez predchádzajúceho súhlasu poslancov v sume 1 500,00 €.
7. Zástupca starostky p. Vlachovič oboznámil prítomných s podnikateľským zámerom p.
Križana na budovu bývalej MŠ.
8. Občanom bol rozoslaný návrh, v ktorom sa mali možnosť vyjadriť k premiestneniu
pomníka padlým vojakom a to buď v priestoroch cintorína alebo pred obecným úradom.
Z odovzdaného počtu 52 lístkov bolo 24 rozhodnutí o umiestnenie na cintorín a 28 lístkov
pred obecný úrad. Starostka informovala, že bola zaslaná žiadosť o premiestnenie tohto
pomníka na Obvodný úrad Trnava a Krajský pamiatkový úrad Trnava. Po písomnom
súhlase týchto úradov a rozhodnutia OZ bude pomník premiestnený.
9. Tento bod prejednávaný nebol, nakoľko dňa 26.04.2011 bol zaslaný e-mail od vedúcej
kancelárie ZMO v ktorom upozornila, že návrh novely zákona č.253/94 nebol podpísaný
prezidentom SR a jeho účinnosť sa navrhuje posunúť o jeden mesiac. Z tohto dôvodu
prerokovanie platu starostky bude možné až v mesiaci jún.
10. Na základe návrhu poslankyne MUDr. Obetkovej, starostka vypracovala Zásady
odmeňovania poslancov OZ v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11. Starostka obce poďakovala všetkým občanom, ktorí pomáhali pri hľadaní Patrika
Kekeláka. Ďalej zablahoželala a poďakovala za 100 násobné bezpríspevkové darovanie
krvi p. Pavlovi Ďurišovi, ktorý získal plaketu prof. MUDr. J.Kňazovického a 10 násobné
bezpríspevkové darovanie krvi p. Matejovi Ševčíkovi, ktorý získal bronzovú plaketu prof.
MUDr. J.Janského.
Starostka oboznámila prítomných s pripravovanou úpravou okolia budovy obecného
úradu, kde budú postupne vysádzané stromčeky a okrasné kríky a z tohto dôvodu by bolo
vhodnejšie umiestniť pomník práve pred obecný úrad, kde by bol súčasťou malého
námestia našej obce.

-312. Dotazy občanov:
- p. Baxa sa dotazoval kto bol doteraz prísediacou na Okresnom súde, či je táto funkcia
ohodnotená a ako?
Starostka reagovala na dotaz tým, že p. Poliaková bola prísediacou 4 roky a bola navrhnutá
súdom na ďalšie obdobie a s touto funkciou súhlasila, obec nevypláca finančnú odmenu za
túto činnosť.
-

-

p. Heribanová J. a p. Kormúthová – dieťa im nezobrali do škôlky, bolo neprijatých 11 detí
zo Šelpíc a 3 deti z Bohdanoviec,
p. Baxová – škôlka sa stavala spoločne, občanmi zo Šelpíc aj z Bohdanoviec, malo by sa
prihliadať aj na túto skutočnosť,
p. Baxa – osloviť p. Križana, či by bolo možné spolu s hospicom postaviť aj škôlku,
p. Drgoňová – reagovala, že súkromná škôlka by bola finančne náročná pre rodičov,
p. Vadovičová Božena – poslankyňa – keď sa škôlka v Šelpiciach likvidovala, v škôlke
v Bohdanovciach nebolo dostatok detí, deti zo Šelpíc prešli do tejto škôlky a tým sa
prevádzka v Bohdanovciach udržala. Boli darované aj lehátka, ktoré boli značne
opotrebované,
MUDr. Obetková vyslovila názor, osloviť p. Novosedlíka, či by bolo možné urobiť škôlku
z bytov, ktoré sú ešte neobývané,
P. Dejová – či bude v budúcnosti vôbec škôlka využitá?
Starostka reagovala na tieto dotazy, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na
výstavbu novej škôlky i keď je projekt pripravený. Deti z Bohdanoviec sú uprednostňované,
pretože je to majetok ich obce a vynakladá značné finančné prostriedky a obec Šelpice
finančne neprispieva na prevádzku škôlky.

-

-

p. Babirát – zazlieval starostke, že bol rozoslaný lístok na premiestnenie pomníka, ktorý mal
byť inak formulovaný a nie hneď určiť dve miesta k umiestneniu. V krátkosti poukázal na
históriu obce a tohto pomníka,
P. Baxa – navrhol dať pomník na cintorín, pretože pred obecným úradom budú na neho deti
vyliezať a pri zábavách ničiť,
P. Drgoňová – či bude v dotácii zahrnutá aj prekládka pomníka.
Starostka reagovala tým spôsobom, že občania nejavia záujem o údržbu pomníka a
p. Vadovič podotkol, že mnohí občania ani nevedia z akého dôvodu je tento pomník
postavený.

13. Bolo prijaté uznesenie, ktoré bolo následne schválené.

-414. Starostka obce zasadnutie ukončila a poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia:
Peter Poliak
MUDr. Ida Obetková

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

Zapísala:
Andrea Kekeláková

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

...................................
Ružena Opálková
starostka obce

Originály zápisnice podpísané

