Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 04.03.2011

Prítomní: Poliak Peter, Branislav Vadovič, Bc. Veronika Dachová, Božena Vadovičová,
Miroslav Vlachovič, Peter Kučera
Ospravedlnená: MUDr. Ida Obetková
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa
3. Stav finančných záväzkov obce k 28.02.2011
4. Informácia vo veci exekúcie
5. Informácia o súdnom konaní vo veci uvoľnenia priestorov bývalej MŠ
6. Informácia o sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 2011
7. Informácia o konaní výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
8. Interná smernica č. 1/2011 o cestovných náhradách
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ružena Opálková. Obecné zastupiteľstvo schválilo
program zasadnutia pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
2. Do návrhovej komisie bola navrhnutá p. Vadovičová a p. Vlachovič. Návrhová komisia
bola schválená pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí p. Kučera a p. Bc. Dachová ako
zapisovateľka Andrea Kekeláková. Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli
schválení pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
3. Starostka obce vyzvala pracovníčku OcÚ p. Fíbovú, aby oboznámila prítomných o stave
finančných záväzkov obce k 28.2.2011.
Finančné záväzky sú riadne vedené v účtovníctve formou splátkových kalendárov:
-

STAS – mesačná splátka
Mzda-odchodné a odstupné Ing. Štefanička – mesačná splátka
exekútorský úrad Mgr. Rúžička – mesačná splátka
VHS – mesačná splátka

2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

-2Celková suma na zaplatenie:
STAS
Ing. Štefanička
Exekútorský úrad
VHS
celková suma
z toho zaplatené do 28.2.2011
ostáva zaplatiť

6.000,00 €
7.478,44 €
22.013,50 €
21.095,73 €
––––––––––––––––––––
56.587,67 €
8.574,17 €
48.013,50 €

K finančným záväzkom sa vyjadrila aj starostka obce, oboznámila s nedoplatkami na dani
z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Upozornila na neplnenie daňovej
povinnosti firmy BALSYR.
4. Starostka obce informovala o osobnom stretnutí s Mgr. Ružičkom a následne i písomne
žiadala dňa 12.1.2011 o prehodnotenie výšky trov exekúcie v tejto veci.
Zo strany exekútorského úradu nie je možné trovy exekúcie znížiť, prípadne úplne
odpustiť, nakoľko v danej lehote nebolo žiadané o zníženie.
5. V priestoroch bývalej MŠ sú naďalej v prenájme Mgr. Wolfová s manželom, ktorým
skončila nájomná zmluva ku dňu 31.03.2010. Keďže priestory neboli v stanovenej lehote
uvoľnené, obec v zastúpení ešte Ing. Štefaničkom podala dňa 16.11.2010 návrh na
vypratanie nebytových priestorov na Okresný súd v Trnave. Dňa 7.2.2011 starostka obce
p. Opálková písomne urgovala na Okresnom súde návrh na vypratanie.
6. Starostka obce informovala o príprave k sčítaniu ľudu,bytov,domov v roku 2011.
7. Starostka obce ďalej informovala o vypísanom výberovom konaní na hlavného kontrolóra
obce.
V termíne do 01.03.2011 sa mohli zasielať žiadosti a dňa 15.03.2011 budú zastupiteľstvom
tieto žiadosti prejednané a následne po osobnom pohovore a splnení požadovaných
podmienok bude kontrolór zvolený.
8. V písomnej forme bola zaslaná členom OZ interná smernica č. 1/2011, ktorá bola po
oboznámení aj schválená pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.

9. Diskusia:
-

p. Lutišan Dušan sa zaujímal, kto súhlasil s trvalým pobytom v obci pre
Mgr. Wolfovú a manžela. Reagoval Ing. Štefanička, že prenájom priestorov je
určený ako skladový priestor nie na bývanie, trvalý pobyt majú iba v obci nakoľko
vlastníkom nehnuteľnosti je obec.
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-

p. Poliak Jozef, požadoval informáciu o odcudzenom notebooku z kancelárie
starostu obce Ing. Štefaničku a kto hradil nový notebook. Vyjadril sa Ing.
Štefanička, že nový notebook bol zakúpený z jeho vlastných finančných
prostriedkov.
Ďalej sa p. Poliak dotazoval, kedy bude opravená komunikácia po kanalizácii na
ulici od s.č.61 po s.č. 54.

-

p. Plaštiak Jozef na základe rozoslaného materiálu Ing. Štefaničkom na konci roku
2010 všetkým občanom, reagoval na sumu za anténové rozvody na bytových
domoch, kde bola vyčíslená oveľa vyššia suma ako bola ním fakturovaná.
Odpovedal Ing. Štefanička, že suma pozostávala aj z úhrady za elektrické rozvody.

-

p. Babirát Marián žiadal, nakoľko sa komunikácia pred jeho rodinným domom zasa
prepadla, kto vykonal rekonštrukciu (aká firma) a aká bola vyfakturovaná suma.
Ing. Štefanička odpovedal, že faktúry nie sú ešte uhradené, boli vrátené späť firme
SKANSKA na prepracovanie.

-

p. Drgoňová Mária poukázala na počet zamestnancov na OcÚ, či sú potrební
a doporučila, aby pracovali za minimálnu mzdu. Ďalej žiadala, aby bol vyrúbený
nájom za používanie inventára v reštaurácii Tornádo.

-

p. Prettenhofer Milan poukázal na realizáciu ďalšieho prechodu pre chodcov v obci,
ďalej doporučil vyzvať vlastníka pozemkov susediacich s logistickým centrom
PAPO na vyčistenie a úpravu týchto pozemkov. Upozornil na doplnenie členov
komisií zriadených v obci na web stránke.

-

p. Škoda Marián sa spýtal, či pre deti navštevujúce MŠ v Bohdanovciach sú
rezervované miesta. P. starostka odpovedala, že po dohode so starostom obce
Bohdanovce pre deti z obce Šelpice miesta sú, ale nie dopredu rezervované, čo nie
je technicky možné, ale poplatok za pobyt v MŠ ostáva rovnaký ako pre deti
z Bohdanoviec. Odpovedal aj poslanec Peter Poliak, že v MŠ je zriadená aj trieda
pre deti v doobedňajších hodinách.

-

p. Lutišan Vladimír upozornil na znečistené priestory v okolí kontajnera vo výmole,
poukázal a doporučil šetriť na kúrení v priestoroch kultúrneho domu. Odpovedala
starostka, že pri osobnej obhliadke výmoľa zistila, že nie je neporiadok a kontajner
bude vyprázdnený až po ustúpení mrazov. Vyjadrila sa aj ku kúreniu, že sa
vykurujú len tri kancelárie, lekár, kaderníčka a ostatné priestory KD nie sú
vykurované. Čo sa týka šetrenia, nie je možné pri dlhotrvajúcich mrazoch pracovať
v kanceláriách bez kúrenia.

-

Poslanec p. Vlachovič na základe dotazu občanov ohľadne verejného osvetlenia, či
by bolo možné aby svietila každá druhá lampa, vysvetlil, že technicky to možné je,
ale v rámci zabezpečenia obce pred vandalizmom ale i bezpečnosťou občanov vo
večerných hodinách by malo osvetlenie fungovať celé.

-410. Bolo prijaté uznesenie, ktoré bolo následne schválené.
11. Starostka obce zasadnutie ukončila a poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia:
Peter Kučera

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

Bc. Veronika Dachová

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

Zapísala:
Andrea Kekeláková

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

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

Originály zápisnice podpísané

