Obecné zastupiteľstvo obce Zvončín
Z Á P I S N I C A č.4/2020
Dátum, čas a miesto konania: 04. júna 2020 o 18:00 hod, sála kultúrneho domu vo Zvončíne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zvončín otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína
Dudášová, ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutia OZ sa zúčastnili 7poslanci,
z celkového počtu 7 poslancov, OZ je uznášania schopné. Návrh programu riadneho zasadnutia OZ obce
Zvončín bol zverejnený na web sídle obce, ako i na pozvánke, ktorí každý poslanec obdržal na mailom
26.05.2020. Starostka obce požiadala poslancov o pripomienky k navrhovanému programu rokovania. Zo
strany poslancov boli / neboli vnesené žiadne pripomienky a následne dala o programe hlasovať, tak ako
bol navrhnutý na pozvánke.
Schvaľovanie návrhu programu – uznesenie č. 7/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácie poslancov
Dopyty občanov
Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín II. pol rok 2020
Prerokovanie záverečného účtu obce Zvončín za r. 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zvončín za r. 2019
Stanovisko audítora k záverečnému účtu obce Zvončín za r. 2019
Schvaľovanie záverečného účtu obce Zvončín za r. 2019
Schvaľovanie rokovacieho poriadku obce Zvončín
Schvaľovanie zmeny územného plánu č. 06/2019 investor p. Snopek
Schvaľovanie žiadosti o zmenu územného plánu – spoločnosť Vypra plus s.r.o.
Schvaľovanie zverejnenia zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce Zvončín
Prerokovanie projektovej dokumentácie IBV „Pri Hájiku“
Informácie starostky obce Zvončín
Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 7/2020 o navrhnutom programe nebol schválený.
Doplnený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Kontrola dodržania zákona č.357/2004 Z. z.
Schvaľovanie dodatku č.1/2020 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zvončín
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Interpelácie poslancov
Dopyty občanov
Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín II. pol rok 2020
Prerokovanie záverečného účtu obce Zvončín za r. 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zvončín za r. 2019
Stanovisko audítora k záverečnému účtu obce Zvončín za r. 2019
Schvaľovanie záverečného účtu obce Zvončín za r. 2019
Schvaľovanie rokovacieho poriadku obce Zvončín
Schvaľovanie zmeny územného plánu č. 06/2019 investor p. Snopek
Schvaľovanie žiadosti o zmenu územného plánu – spoločnosť Vypra plus s.r.o.
Schvaľovanie zverejnenia zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce Zvončín
Prerokovanie projektovej dokumentácie IBV „Pri Hájiku“
Informácie starostky obce Zvončín
Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že upravený a doplnený program bol schválený.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice – uznesenie č. 8/2020
Za zapisovateľa zápisnice z riadneho zasadnutia OZ bol/a učená/ý: p. Vitteková., za overovateľov zápisnice
z riadneho zasadnutia OZ boli učené/učení p. Hrčka, p. Císar.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
6
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 8/2020 bolo schválené
Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatovala, že všetky uznesenia z posledného OZ konaného dňa 20.02.2020 a 05.03.2020 boli
splnené.
Bod č. 4 - Kontrola dodržania zákona č.357/2004 Z. z.
OZ berie na vedomie správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
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funkcionárov o splnení zákonnej povinnosti starostky, bývalej starostky a HK v zmysle zákona č. 357/2004
Z.z. – predseda oznámil, že všetky zákonné povinnosti boli splnené
Bod č. 5 - Schvaľovanie dodatku č.1/2020 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Zvončín – uznesenie č. 9/2020
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 9/2020 bolo schválené.
Bod č. 6 – Interpelácia poslancov
Príloha zápisnice č. 1
Uznesenie č. 10/2020 – o zverejnení výzvy na predkladanie cenových ponúk pri projekte chodníky
v obci Zvončín na web stránke obce
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 10/2020 bolo schválené.
Uznesenie č. 11/2020 – OZ doporučuje starostke obce, aby pri výberovom konaní jednotlivých
spoločností boli prítomní poslanci aj starostka obce
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
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Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 11/2020 bolo schválené.
Bod č. 7 – Dopyty občanov – OZ berie na vedomie nasledovné dopyty občanov
- P. Hujsiová – otázka doriešenia žiadosti o vybudovanie retardéra, obec Zvončín zamietla
umiestnenie retardéra v lokalite smer k družstvu
- P. Krajčovičová – otázka k doriešeniu poškodenej vozovky – cesta III. triedy v správe TTSK,
žiadosť s fotodokumentáciou zaslaná na Správu ciest TT
- P. Riško – otázka vysporiadania pozemkov vo vlastníctve p. Rišku, zastupiteľstvo požiadalo
o podanie žiadosti
- Ďalej sa do diskusie zapojili nasledovní občania: p. Izakovičová, p. Mráz, p. Jurkovská, p. Zelenská,
p. Císarová
Bod č. 8 – Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín II. pol rok 2020
– uznesenie č. 12/2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zvončín II. pol rok 2020 predložila HK obce. Zo strany
poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. O uznesení nechala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
6
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 12/2020 bolo schválené.
Bod č.9 - Prerokovanie záverečného účtu obce Zvončín za r. 2019
Starostka obce predložila na rokovanie záverečný účet obce Zvončín za rok 2019. Písomný materiál bol
poslancom zaslaný vopred. Zo strany poslancov neboli / boli vznesené OZ obce Zvončín berie na vedomie
prerokovanie záverečného účtu obce Zvončín za rok 2019
Bod č. 10 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zvončín za r. 2019
OZ obce Zvončín berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Zvončín za r. 2019
Bod č.11 - Stanovisko audítora k záverečnému účtu obce Zvončín za r.2019
OZ obce Zvončín berie na vedomie stanovisko audítora obce k záverečnému účtu obce Zvončín za r. 2019
Bod č.12 - Schvaľovanie záverečného účtu obce Zvončín za rok 2019
Starostka po predchádzajúcich rokovaniach k záverečnému účtu predložila poslancom na schválenie
záverečný účet obce za rok 2019.
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Uznesenie č. 13/2020
OZ obce Zvončín schvaľuje záverečný účet obce Zvončín za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
5
2
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 13/2020 bolo schválené.
Uznesenie č. 14/2020
OZ obce Zvončín schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 99 944,92€.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 14/2020 bolo schválené.
Bod č.13 - Schvaľovanie rokovacieho poriadku obce Zvončín – uznesenie č. 15/2020
OZ berie na vedomie potrebu zapracovať do návrhu rokovacieho poriadku obce Zvončín pripomienky poslancov
a presúva bod na najbližší termín verejného zasadnutia OZ

Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
Ing. Milan Císar
Jozef Hrčka
MUDr. Patrik Princ
Rastislav Krajčovič
Ing. Jozef Kravárik
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Alica Vitteková
Počet hlasov:

ZA:
/
/
/
/
/
/
/
7

PROTI:

ZDRŽAL SA:
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Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 15/2020 bolo schválené.
Bod č. 14: Schvaľovanie zmeny ÚP obce Zvončín č. 06/2019
Uznesenie č. 16/2020 OZ ruší v uznesení č. 26/2019 bod 4 zo dňa 23.9.2019 – bod 4. OZ berie na vedomie
poskytnutie daru obci vo výške 45 000€.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
6
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 16/2020 bolo schválené.
Uznesenie č. 17/2020 OZ schvaľuje zmenu ÚP obce Zvončín č. 06/2019 a to nasledovne:
1.
OZ berie na vedomie
a)

správu o prerokovaní Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zvončín (príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zvončín

c)

stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia
územného plánovania zo dňa 25.05.2020 zn.. OU-TT-OVBP1-2020/021832/Ha,
z preskúmania návrhu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zvončín podľa § 25
stavebného zákon

2.

OZ schvaľuje

a)

Zmenu 06/2019 Územného plánu obce Zvončín,

b)

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny
06/2019 Územného plánu obce Zvončín (príloha č. 2)

c)

VZN č.1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 06/2019 Územného plánu
obce Zvončín

3.

OZ ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2020 a zverejnenie Záväznej časti Zmeny 06/2019
Územného plánu obce Zvončín
Termín : ihneď po schválení Zmeny 06/2019

b)

označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmeny 06/2019 Územného plánu obce
Zvončín schvaľovacou doložkou
Termín : do 30 dní po schválení Zmeny 06/2019

c)

vyhotoviť o obsahu Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zvončín Registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDV SR
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Termín : do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 06/2019
d)

zabezpečiť uloženie Zmeny 06/2019 Územného plánu obce Zvončín v obci (Obecný úrad
Zvončín), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave)
Termín : do 3 mesiacov od schválenia Zmeny 06/2019

Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
3
2
2
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 17/2020 nebolo schválené.
Uznesenie č 18/2020 OZ – hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 17/2020
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
6
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 18/2020 bolo schválené.
Uznesenie č. 19/2020
OZ obce Zvončín schvaľuje presunutie bodu na ďalšie prerokovanie na najbližšie verejné zasadnutie
konané dňa 08.06.2020.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 19/2020 bolo schválené.
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Uznesenie č. 20/2020
OZ obce Zvončín - presúva bod programu na pracovné stretnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 08.06.2020
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
7
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 20/2020 bolo schválené.
Bod č.15: Schvaľovanie žiadosti o zmenu ÚP – Vypra plus s.r.o. – uznesenie č. 21/2020
OZ obce Zvončín schvaľuje presunutie bodu na ďalšie prerokovanie na najbližšie verejné zasadnutie, ktoré
sa bude konať dňa 08.06.2020.
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
6
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 21/2020 bolo schválené.
Bod č.16: Schvaľovanie zverejnenia zámeru predaja pozemku – uznesenie č. 22/2020
OZ obce Zvončín schvaľuje presunutie bodu na ďalšie prerokovanie na najbližšie verejné zasadnutie
Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
Ing. Milan Císar
/
Jozef Hrčka
/
MUDr. Patrik Princ
/
Rastislav Krajčovič
/
Ing. Jozef Kravárik
/
Mgr. Michaela Strakošová
/
Mgr. Alica Vitteková
/
Počet hlasov:
6
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 22/2020 bolo schválené.
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Bod č.17: Prerokovanie projektu IBV „Pri Hájiku“
K bodu č. 17 neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Bod č.18: Informácie starostky – príloha č. 2
Bod č.19: Rôzne
Bod č.20: Záver
Mgr. Katarína Dudášová - starostka obce .......................................

Zapisovateľ:

Alica Vitteková

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

Overovatelia:

Jozef Hrčka

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

Milan Císar

....................................................
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Príloha zápisnice č. 1 - Interpelácia poslancov z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 04.06.2020 o 18:00 hod
Otázka č. 1 p. Strakošová: Kedy bude predložený zápis do kroniky na schvaľovanie OZ za rok 2018 + r. 2019?
Odpoveď: zápis do kroniky za rok 2018 a 2019 bol zaslaný na doplnenie dňa 12.06.2020 na OcÚ, následne bude
zaslaný mailom na pripomienkovanie OZ, na schvaľovanie bude preložený po zapracovaní pripomienok OZ
Otázka č. 2 p. Strakošová: Kto je víťazom verejného obstarávanie na cestu za pneuservisom?
Odpoveď: Zákazka „Rekonštrukcia ulice nad Pneuservisom“ bola zadaná dňa 06.11.2019, ukončená 16.12.2019,
víťazný subjekt CS s.r.o..
Otázka č. 3 p. Strakošová: Ako sa vyjadril ODI ORPZ k spomaľovaču v lokalite „chalupy““
Odpoveď: V danej lokalite nie je nutné z pohľadu ODI ORPZ umiestniť spomaľovač, v lokalite je obmedzená rýchlosť
na 30.
Otázka č. 4 p. Strakošová: Kedy budú osadené informačné tabule na náučný chodník?
Odpoveď: Ako starostka v plnej miere zodpovedám za bezpečnosť osadenia, nie som za osadenie tabúľ nakoľko sú
nestabilné a nedostatočne zabezpečené proti poveternostnými vplyvmi. Tabule získala obec zo združenia ZOMOT,
ktorého je obec členom. K tabuliam neboli dodané montážne prvky – tieto by obec musela zafinancovať z vlastných
zdrojov ako aj konečné osadenie. Navrhuje OZ o obhliadku tabúľ a vznesenie pripomienok.
Otázka č. 5 p. Strakošová: Koľko a akých žiadostí o fin. prostriedky z iných zdrojov bolo podaných v r. 2019? Boli aj
úspešné?
Odpoveď:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR – Rekonštrukcia a modernizácia KD - neúspešné
2. Žiadosť o dotáciu Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej
župy – neúspešné
3. Žiadosť PPA ako poskytovateľ príspevku z EPFRV – vytváranie podmienok pre trávenie voľného času vrátane
príslušnej infraštruktúry - neúspešné
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU – realizácia skvalitnenia vybavenia pre používateľov knižníc –
neúspešné
5. Žiadosť o výstavbu detského ihriska – neúspešná
Otázka č. 6 p. Strakošová: Do kedy je stavebné povolenie na chodníky a cyklotrasu?
Odpoveď:
- platnosť stavebného povolenia na projekt chodníky a par. státie je do 14.11.2020
- platnosť stavebného povolenia na projekt cyklistické prepojenie obcí Zvončín – Trnava je do 14.11.2020 tu
je nutné uviesť, a oboznámiť verejnosť o nasledovnom: zámer dotácie je prepojenie obcí v okolí TT, projekt
je umiestnený v lokalite za obecným úradom smer na Ružindol, na konci katastra končí cyklotrasa, v období
krátenia podielových daní, nie je z pohľadu mňa ako starostky táto investícia v obci potrebná, nezabúdajme
že cyklotrasa nemá žiadne napojenie, nakoľko mesto TT nemá vysporiadané pozemky. Orientačný rozpočet
na cykl. Prepojenie obcí Zvončín – Trnava je vo výške 147 842,10 € bez DPH. V mieste kde je cyklotrasa
naprojektovaná bude prebiehať výstavba IBV Horné Pole a IBV Pri Hájiku.
Otázka č. 7 p. Strakošová: Do kedy je právoplatné územné rozhodnutie na cestu a vodovod v lokalite „od
kostola“?
Odpoveď: platnosť územného rozhodnutia na projekt vodovod v lokalite „od kostola“ je do 18.02.2021
Otázka č. 8 p. Strakošová: Prečo sú na stránke zverejnené faktúry s nulovými hodnotami?
Odpoveď: Chyba bola odstránená hneď po upozornení pracovníka, ktorý nahrával údaje na stránku.
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Otázka č.9 p. Strakošová: Aké presuny v kompetencii starostky boli vykonané do 04.06.2020?
Presuny rozpočtových prostriedkov boli uskutočnené v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade
kompetencií starostky obce, na základe VZN, pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce, čl. X. bod 3.
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 16.03.2020
1/
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
01 1 1
Ekonomická klasifikácia
631 002
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
01 1 1
Ekonomická klasifikácia
635 002
2/
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
08 6 0
Ekonomická klasifikácia
637 002

- 900,00 €

Cestovné náhrady zahraničné

+ 900,00 €

Údržba výpočtovej techniky Ocú

- 500,00 €
služby

Konkurzy, súťaže ost. kult.

Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
10 2 0
Ekonomická klasifikácia
633 006
+ 500,00 €
Všeobecný materiál staroba
Dôvodová správa:
1/ Z dôvodu prekročenia bežných výdavkov (údržba výpočtovej techniky, zriaďovanie nového prac. miesta)
2/ Z dôvodu prekročenia bežných výdavkov (nákup rúšok pre ohrozené skupiny obyvateľov obce z dôvodu
výskytu koronavírusu – 200 ks, dezinfekcie, ochranných prostriedkov)
Rozpočtové opatrenia č. 3 zo dňa 01.04.2020
1/
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
08 4 0
Ekonomická klasifikácia
635 006
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
06 2 0
Ekonomická klasifikácia
637 004
2/
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
01 1 1
631 001
1 41
01 1 1
635 002

- 1800,00 €

Údržba budov cintorín

+ 1800,00 €
obce

Všeobecné služby rozvoj

- 600,00 €

Cestovné náhrady tuz. Ocú

+ 600,00 €
Ocú

Údržba výpočtovej techniky

Dôvodová správa:
1/ Prekročenie bežných výdavkov za výrub stromov k projektu na realizáciu chodníkov.
2/ Prekročenie bežných výdavkov za údržbu výpočtovej techniky – sieťovanie počítačov, tlačiarní, nastavenie
zdieľaní, nastavenie prístupov technikmi..
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Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 04.05.2020
1/
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
09 1 1 1
Ekonomická klasifikácia
633 004
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
06 2 0
633 006

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
08 4 0
635 006
1 41
06 2 0
633 006

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
01 1 1
633 013
1 41
06 2 0
633 006

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
01 1 1
633 013
1 41
06 2 0
635 006

- 500,00 €
MŠ

Prevádzkové stroje, prístroje

+ 500,00 €
obce

Všeobecný materiál rozvoj

- 200,00 €

Údržba budov cintorín

+ 200,00 €
obce

Všeobecný materiál rozvoj

- 300,00 €

Softvér Ocú

+ 300,00 €
obce

Všeobecný materiál rozvoj

- 1000,00 € Softvér Ocú

+ 1000,00 € Údržba budov rozvoj obce

Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
01 1 1
Ekonomická klasifikácia
633 001
- 750,00 €
Interiérové vybavenie Ocú
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
01 1 1
Ekonomická klasifikácia
637 004
+ 750,00 €
Všeobecné služby Ocú
Dôvodová správa:
Z dôvodu prekročenia bežných výdavkov (očakávanie navýšenia výdavkov kvôli havarijnému stavu elektroinštalácie
dvojgaráže za Ocú – výmena kompletnej elektroinštalácie v garáži, prívodov, ističových skríň, vodoinštalácie pod
zemou vedúca do centra pri MŠ a vytvorenie vývodov na polievanie pre MŠ, za obecným úradom, pri garáži, oprava
starej vodovodnej šachty (jej úprava na jednoduchú a bezpečnú obsluhu, vyvedené nové vodovodné potrubie za
obecným úradom + za MŠ + prívod vody do centra pri MŠ – podľa platných noriem a BOZP).
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Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 01.06.2020
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
06 1 0
635 004

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
06 2 0
633 004

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
01 1 1
637 001
1 41
06 2 0
637 004

Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia

1 41
01 1 1
633 004
1 41
06 2 0
633 004

- 300,00 €
bývania

Údržba prevádz. strojov rozvoj

+ 300,00 € Prevádzkové stroje, prístr. rozvoj
obce

- 650,00 €

Školenie, kurzy, semináre Ocú

+ 650,00 €

Všeobecné služby rozvoj obce

- 300,00 €

Prevádzkové stroje, prístroje Ocú

+ 300,00 €
obce

Prevádzkové stroje, prístr. rozvoj

Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
09 1 1 1
Ekonomická klasifikácia
633 004
- 300,00 € Prevádzkové stroje, prístr. MŠ
Bežné výdavky
1 41
Funkčná klasifikácia
09 6 0 1
Ekonomická klasifikácia
633 006
+ 300,00 € Všeobecný materiál ŠJ
Dôvodová správa:
Z dôvodu prekročenia bežných výdavkov presuny prostriedkov (z dôvodu kúpy jednorázových obalov pre potreby
MŠ, porucha kosačky krovinorezu, kúpa novej kosačky, kúpa oplotenia plotu z pletiva, bránok na zabezpečenie
neprístupnosti k vodovodnej šachte, ochrana okolo kontajnerov na odpad z dôvodu bezpečnosti detí, ktoré sa
pohybujú na dvore za obecným úradom, údržba jeho priestranstva, kúpa vytvorenie detského ihriska s preliezkami
a príprava priestranstva, úprava okolia pre vybudovanie bezpečného komunitného priestoru za obecným úradom
pre všetkých občanov obce, pre potreby kultúrnych akcií).
Na všetky investičné zmeny je fotodokumentácia stavov pred a po.

p.Kravárik- otázka: Splnenie stanoveného cieľu- vybudovanie chodníkov. Obecné zastupiteľstvo si
stanovilo cieľ vybudovanie chodníkov. Žiadosť na výberové konanie sa podalo cez webovú stránku tender.
Koniec výberového konania bol 2.12.2019. Poslanci boli informovaní o výsledku až dva a pol mesiaca po
ukončení výberového konania. Vyhrala firma CS. Poslanci si mysleli, že sa môže prihlásiť hocijaká firma.
Ale dvom firmám boli priamo zaslané žiadosti o cenové ponuky. Tiež nebola výzva na výberové konanie
zverejnené na webovej stránke obce.
Starostka obce- odpoveď: Každý z poslancov ma možnosť k nahliadnutiu dokumentov. Neboli doručené
žiadne pripomienky od poslancov. Poslanci p. Krajčovič a p.Hrčka sa zaviazali na verejnom zasadnutí OZ
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dňa 20.02.2020 a 05.03.2020, že predložia cenové ponuky. K dnešnému dňu obecný úrad neeviduje žiadnu
cenovú ponuku od vyššie uvedených poslancov. Cenová ponuka doručená mailom od poslanca p. Císara,
nemala uvedené pri jednotlivých položkách krycieho listu cenu, čiže je nekompletná.
Stanovisko p. kontrolórky- Dať znovu výzvu na vypracovanie cenovej ponuky na projekt chodníky, ktorá
bude zverejnená na webovej stránke obce. Firmu, ktorá bude realizovať tento projekt by spoločne vyberalo
obecné zastupiteľstvo a starostka.
p.Krajčovič- otázka: Čo zahŕňa faktúra za výrub stromov?
Starostka obce- odpoveď: Cenové ponuky boli za výrub 23ks stromov + kríky. Starostka mám možnosť
zabezpečiť odstránenie koreňov formou bezodplatne, pred realizáciou projektu chodníky.
p.Krajčovič- otázka: Chceli by sme vidieť kompletné faktúry za prerobenie vestibulu v kultúrnom dome
Starostka obce- odpoveď: Objednávky, faktúry sú riadne zverejnené na web stránke obce Zvončín
www.zvoncin.sk. a k dispozícii na obecnom úrade.
p.Vitteková- otázka: Prečo neboli dodané rúška všetkým obyvateľom obce aj napriek tomu, že obecné
zastupiteľstvo rozhodlo, že budú rúška poskytnuté všetkým v našej obci?
Starostka obce- odpoveď: Starostka ako vedúca krízového štábu sa rozhodla, že rúška budú dodané len
rizikovej skupine ( dôchodcom) v celkovom počte 200ks. Pre deti šili rúška obyvateľky Zvončína
v celkovom počte 200ks. Starostka v súčinnosti so spoločnosťou SPEDAS s.r.o., zabezpečili pravidelnú
dennú dodávku ochranných pomôcok do miestnych potravín v počte 200ks/denne. Obyvatelia si následne
mohli rúška zakúpiť za poplatok 3,50€/ks. Sociálne slabším a znevýhodneným občanom boli poskytnuté
ochranné rúška bezodplatne.
p.Vitteková- otázka: Prečo nie je pokosená tráva v Ekoparku a na cintoríne?
Starostka obce- odpoveď: Momentálne je technika na kosenie poškodená – dňa 12.06.2020 bola
zakúpená technika v hodnote 549€. Pracovníci, ktorých obce využívala cez UPSVaR TT mali v čase
COVID-19 pozastavenú činnosť. Návrh pre od starostky pre obecné zastupiteľstvo, zakúpenie kvalitnejšej
techniky – vo forme multifunkčného profesionálneho stroja s možnosťou kosenia, odmetanie snehu,
čistenia, rozmetača.
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Príloha č.2: Informácie starostky obce Zvončín
1. Kolaudácia RD Nad Tehelňou – I. etapa RD podpis kolaudačných rozhodnutí 23.03.2020 v počte 19 RD II. etapa
podpis kolaudačných rozhodnutí 04.05.2020 v počte 15 RD. Miestna komunikácia „Nad Tehelňou“ k dnešnému
dňu nie je prevzatá.
2. Dňa 6.4.2020 zaslané vyjadrenie spoločnosti CS s.r.o. v znení: „Na základe verejného obstarávania zo dňa
6.11.2019, ktorého predmetom bol výber dodávateľa na stavebné práce – „Chodníky, verejné priestranstvo
a parkové úpravy v centrálnej časti obce Zvončín“ a rozhodnutia OZ obce Zvončín, si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku od vysúťaženého dodávateľa CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02
Trnava.“
3. Dňa 9.4.2020 bola odstránená betónová garáž p. Giertl.
4. Dňa 29.04.2020 zaslaná výzva spoločnosti VTR s.r.o. – ohľadne poškodenia majetku obce (umiestnený vysielač
na streche KD) + vyčíslený nedoplatok za energie 3 roky spätne vo výške: 2 252,88€ (stretnutie 27.05.2020
konateľ spoločnosti, starostka, právny zástupca obce).
5. Ku dňu 1.5.2020 vysťahovaní holubári – garáž za OcÚ slúži od 1.5.2020 opäť obci k uloženiu záhradnej
mechaniky a ostatných pomôcok.
6. V mesiaci 03/2020 oslovený súdny znalec Ing. Rybnikár – vysporiadanie pozemkov p. Baláž, p. Krutek, následne
bude zameraný a GP odčlenený pozemok, ktorý plánuje obec vysporiadať. Pozemok, ktorého vlastníkom je p.
Krutek s manželkou a nachádza sa na ňom zastávka autobusu a kríž – rieši starostka nový priechod pre chodcov
pre bezpečnosť našich občanov. Pozemok p. Baláž, je vlastníkom pozemkov na miestnom fut. ihrisku –
starostka rieši prístupovú cestu k obecnému pozemku, na ktorom je vybudované nové trávnaté ihrisko.
7. Dňa 30.04.2020 obhliadka miestnosti pri MŠ s konateľom spoločnosti ISMONT s.r.o. p. Slížom, príprava na
rekonštrukciu priestoru spoločnosťou ISMONT s.r.o. – bezodplatne. Stavba riadne odovzdaná spoločnosti
ISMONT a začatie stavebných prác. Zrekonštruovaná miestnosť bude slúžiť ako knižnica a komunitný priestor
pre všetky vekové skupiny občanov obce.
8. Príprava dokumentácie k II. etape chodníkov v obci: zaslaná žiadosť o umiestnenie stavby dňa: 28.04.2020 – II.
Etapa chodníkov, oslovení p. Hrčka s manželkou a SVP Piešťany nakoľko sú vlastníci pozemkov, kde bude
umiestnený chodník, súhlas slúži na vydanie stavebného povolenia
9. Od mesiaca 03/2020 prebieha realizácia projektu z dotácie SFZ, ktorú obec získala vo výške 10 000€ na
vytvorenie nového trávnatého ihriska v spolupráci s TJ Družstevník a Agropo s.r.o., spoluúčasť obce vo výške
3 334,- €. Moja veľká vďaka patrí p. Holovičovi, ktorý z vlastných zdrojov prispel pri budovaní nového obecného
ihriska, nakoľko získaná dotácia nepokryla všetky fin. náklady spojené s vybudovaním nového fut. Ihriska.
Ihrisko bude slúžiť všetkým vekovým skupinám a všetkým obyvateľom obce.
10. Úprava záhrady za OcÚ – brigáda 5.5.2020 čistenie priestorov (odstránenie betónovej sute) a úprava terénu na
realizáciu oplotenia VKK a vodnej šachty z dôvodu bezpečnosti. Nové vodoinštalačné práce – napojenie už
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existujúcej studne, nové elektrické vedenie (garáž + studňa), ktoré je momentálne neodborne zrealizované.
Týmto chcem poďakovať p. Machovi, p. Krchnákovi, p. Temnákovi, p. Ševčíkovi, ktorí sa podieľali pri
odstraňovaní stavebnej sute. Zároveň chcem poďakovať p. Mihálikovi a p. Smetákovi za operatívnu opravu
havarijného stavu elektroinštalácie a vodoinštalácie, taktiež spoločnosti Vypra s.r.o., ktorá poskytla obci
bezodplatne pracovnú techniku.
11. V mesiaci 03/2020 nástup novej pracovníčky, nové nábytkové vybavenie OcÚ v celkovej hodnote 6 031,- €.
12. Dňa 20.03.2020 vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky MŠ vo Zvončíne, termín dodania prihlášok
do 25.05.2020. V riadne stanovenom termíne neboli doručené žiadne ponuky. Výberové konanie sa bude
opakovať.
13. V mesiaci 03/2020 posúdenie a obhliadka toku Parná – činnosť bobrov v lokalite, odstránenie padnutého
stromu na toku Parná.
14. Projekt Zberný dvor – po rokovaniach so starostom obce Suchá nad Parnou 20.05.2020, sme sa dohodli na
vybudovaní a prevádzkovaní spoločného zberného dvora, ktorý bude umiestnený v obci Suchá n/P (areál
bývalého JRD), zberný dvor bude pre občanov oboch obcí s trvalým pobytom.
15. Moje zvláštne poďakovanie patrí pracovníčkam materskej škôlky menovite p. Heribanovej a manželovi, p.
Crhoňovej a p. Brudovej, ktorí dobrovoľnej poskytli pomoc a aktívne sa podieľali na pomocných prácach v čase,
kedy MŠ bola pre mimoriadnu situáciu zatvorená. V mene celého obecného úradu im ĎAKUJEM!

