Obecné zastupiteľstvo obce Zvončín
Z Á P I S N I C A č. 6/2020
Dátum, čas a miesto konania: 20. augusta 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 6 poslanci,
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, ktorý každí poslanec obdržal mailom.
Starostka obce požiadala poslancov o pripomienky k navrhovanému programu rokovania. Zo strany
poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky a následne dala o programe hlasovať, tak ako bol navrhnutý
na pozvánke.
Schvaľovanie návrhu programu – uznesenie č. 31/2020
Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Interpelácie poslancov
Dopyty občanov
Schvaľovanie predaja obecného pozemku spoločnosti Vypra plus s r. o.
Schvaľovanie rozpočtového opatrenia č. 6/2020
Schvaľovanie Dodatku č.3 k VZN 2/2014 (poplatok MŠ ŠJ)
Schvaľovanie Dodatku č.4 k VZN 3/2015 (o miestnych daniach a poplatkoch)
Schvaľovanie Dodatku č.1 k VZN 3/2014 (ochranné pásmo pohrebiska)
Schvaľovanie Dodatku č.1/2020 k Zmluve o výpožičke TJ Družstevník
Schvaľovanie navýšenia réžie školská jedáleň v MŠ Zvončín
Schvaľovanie zápisu do kroniky za r. 2018 a r. 2019
Schvaľovanie členstva v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy TTSK
Schvaľovanie doplnenia regulatív v ÚP obce Zvončín
Informácie starostky obce Zvončín
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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. 31/2020 o navrhnutom programe bolo schválené.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice – uznesenie č. 32/2020
Za zapisovateľa zápisnice z riadneho zasadnutia OZ bol/a učená/ý: p. Mikolášiková., za overovateľov
zápisnice z riadneho zasadnutia OZ boli učené/učení p. Vitteková, p. Kravárik
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Hlasovanie:
Tit. Meno a priezvisko
ZA:
PROTI:
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. 32/2020 bolo schválené.

ZDRŽAL SA:

Bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starostka konštatovala, že všetky uznesenia z posledného OZ konaného dňa 15.06.2020 boli splnené.
Bod č. 4 – Interpelácia poslancov
Zo strany OZ boli ústnou formou vznesené nasledovné interpelácie: otázka k projektu chodníky v obci p.
Kravárik – starostka obce navrhla verejné prac. stretnutie – realizácia, vysúťažená spoločnosť a informácie
k nej.
Bod č. 5 – Dopyty občanov – OZ berie na vedomie nasledovné dopyty občanov
Zo strany občanov boli vznesené nasledovné ústne dopyty: otázka k projektu chodníky v obci – realizácia,
vysúťažená spoločnosť a informácie k nej.
Bod č.6: Schvaľovanie predaja obecného pozemku spoločnosti Vypra plus s.r.o.
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku vo vlastníctve Obce Zvončín, par. „C“ 450/109, vo výmere
4929m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 1469, v k. ú. Zvončín, podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, §9a ods. 8 písm. e) – prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – osobitný zreteľ je zdôvodnený
skutočnosťou, že na pozemok par. č. „C“ 450/109 nie je dostatočná prístupová cesta a vlastníkom okolitých
pozemkov je spoločnosť Vypra plus spol. s r. o. a to par. č. 450/108 a 450/107, s cenou 24€/m2.
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. 33/2020 bolo schválené.
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Bod č. 7: Schvaľovanie rozpočtového opatrenia č. 6/2020
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2020
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:
5
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 34/2020 bolo schválené.
Bod. č.8: Schvaľovanie Dodatku č.3 k VZN 2/2014
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN 2/2014 (strava MŠ fin. pásmo č. 3)
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. 35/2020 bolo schválené.
Bod. č.9: Schvaľovanie Dodatku č.4 k VZN 3/2015 – bod programu bol hlasovaním presunutý OZ na
ďalšie prerokovanie na najbližšie stretnutie OZ.
Hlasovanie za presunutie
bodu programu na ďalšie
prerokovanie:
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 bolo presunuté na ďalšie prerokovanie.
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Bod č.10: Schvaľovanie Dodatku č.1 k VZN 3/2014
OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN 3/2014 (zrušenie ochranného pásma pohrebiska)
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. 36/2020 bolo schválené.
Bod č.11: Schvaľovanie Dodatku č.1/2020 k Zmluve o výpožičke TJ Družstevník
OZ schvaľuje dodatok č. 1/2020 k Zmluve o výpožičke s TJ Družstevník, predĺženie doby výpožičky na
10 rokov s výpovednou dobou 3 mes. bez udania dôvodu z oboch zmluvných strán.
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. 37/2020 bolo schválené.
Bod č.12: Schvaľovanie navýšenia réžie školská jedáleň v MŠ Zvončín
OZ schvaľuje žiadosť vedúcej školskej jedálne MŠ vo Zvončíne z dôvodu opatreniam proti COVID 19
z pôvodných 0,83€ na 1,12 € s platnosťou od 1.9.2020.
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:
6
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 38/2020 bolo schválené.
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Bod č.13: Schvaľovanie zápisu do kroniky za r. 2018 a r. 2019
OZ schvaľuje zápis do obecnej kroniky za r. 2018 a r. 2019 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:
6
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 39/2020 bolo schválené.
Bod č.14: Schvaľovanie členstva v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy
TTSK
OZ schvaľuje členstvo v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy TTSK,
s členským poplatkom vo výške 0,50 € na jedného obyvateľa obce do konca roka marca príslušného roku.
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:
4
1
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 40/2020 bolo schválené.
Bod č.15: Schvaľovanie doplnenia regulatív do ÚP obce Zvončín
OZ schvaľuje doplnenie regulatív podľa pripomienok OZ v aktuálnej zmene územného plánu obce
Zvončín č. 07/2020
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:
5
1
Starostka skonštatovala, že uznesenie č. 41/2020 bolo schválené.
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Bod č. 16: Informácie starostky
1. Prebieha povinná revízia všetkých elektro spotrebičov, komínov, bleskozvodov, vo všetkých
budovách vo vlastníctve obce. Revízie elektrospotrebičov neboli vykonávané.
2. Prebehla oprava miestneho rozhlasu
3. Prebehla oprava verejného osvetlenia lokalita „Veselá“ v počte 4ks, realizátor spoločnosť WOFIS
4. Ďalší postup pri doriešení čierneho odberu elektrickej energie, spoločnosť VTR – starostka
zabezpečí ešte jeden posudok, následne bude spoločnosť VTR postúpená na právne vymáhanie
čierneho odberu elekt. energie.
5. Od 1.1.2020 vniká pre všetky samosprávy mestá aj obce povinnosť zabezpečiť triedenie a zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Práve prebieha rokovanie so
spoločnosťou FIDELITY Trade o testovaní aj v našej obci, predpoklad zatiaľ 4ks nádob hermeticky uzavierateľné 120 l nádoby na BRKO. Budú sa nachádzať v lokalitách: v parku pri
Pneuservise, pri miestnych potravinách, pri Obecnom úrade a bytových domoch. Zvoz bude
zabezpečený 1x týždenne, v letných mesiacoch aj častejšie. Pôjde o výmenný systém nádobodvezú sa naplnené a nahradia čistými, vydezinfikovanými nádobami. Podrobnejšie informácie
obdržíte formou letákov, informácie na web stránke obce. Testovanie začne od 1.11.2020.
6. V roku 2018 vyšiel do platnosti zákon č. 184/2018 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Obec je podľa týchto zákonov povinná mať zabezpečený odchyt psov v
katastri obce podľa platných pravidiel legislatívy SR. Zmluva so spoločnosťou Defense pro je
platná od 01.09.2020 a zverejnená na web stránke obce.
7. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obce Zvončín 16 044 €
8. Vysporiadanie ihriska – dohodnuté s p. Balážom zameranie odčlenenie GP
9. p. Riškovi bol interpretovaný o možnostiach vysporiadania pozemkov v jeho vlastníctve,
o výsledku budem OZ informovať
10. Počas letných prázdniny sme intenzívne pracovali na vyčistení záhrady za obecným úradom,
vybodovali sme oplotenie veľkokapacitných kontajnerov z dôvodu bezpečnosti, bolo vybudované
pódium, osadili sme nové detské preliezky a pieskovisko. Obecná záhrada sa v mesiaci august stala
priestorom, kde sme v spolupráci s oz Zelená pre krajší svet organizovali akcie pre všetky vekové
skupiny našich obyvateľov. Zámer starostky je, aby záhrada slúžila pre všetkých občanov, deti
z MŠ.
11. V materskej škôlke počas letných prázdniny bolo zrealizované: montáž klímy v hornej triede,
výmaľba soklov v celých priestoroch MŠ, výmaľba kuchyne, montáž deliacej priečky oddeľujúcej
dolné sociálne zariadenie
12. Starostka v súčinnosti s okolitými obcami riešila pôvod intenzívneho zápachu. Postúpili sme vec
právnemu zástupcovi, ktorý bude zastupovať obce: Zvončín, Suchá nad Parnou, Dlhá, Dol.
Orešany, H. Orešany. Výzva bola adresovaná spoločnosti AGROLET s.r.o., Bratislava vo veci
požívania hnojív na pozemkoch, ktoré spoločnosť obhospodarováva.
Bod č. 17: Rôzne
Do diskusie sa zapojili:
p. Karadyová – otázka: kedy začne výstavba v lokalitách Pri Hájiku a Horné Pole?
starostka – odpoveď: obaja investori p. Rogel aj p. Snopek plánujú začať výstavbu súbežne v jednom roku,
v prípade doriešenia povolení v roku 2020 príp. od r. 2021
p. Mráz – podal podrobné vysvetlenie obecnému zastupiteľstvu ako aj občanom, prečo je nutné zakúpiť
kvalitnú a novú techniku na kosenie obecnej zelene. Momentálne má údržbár k dispozícii 1ks vyžínacieho
stroja.
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p. Císarová – otázka: nepretržité svietenie verejné osvetlenie v lokalite Nad Tehelňou
starostka – odpoveď: v piatok zabezpečila doriešenie s pracovníkom spoločnosti Ismont s.r.o.
p. Císar – otázka: bude obec realizovať rekonštrukciu cesty nad Pneuservisom
starostka – odpoveď: bola vysúťažená spoločnosť – víťazný subjekt CS s.r.o., o konečnej realizácii bude
OZ rokovať, nakoľko v minulosti bola spoločnosť zo strany OZ spochybnená.
Bod č. 18: Záver

Mgr. Katarína Dudášová - starostka obce

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

Zapisovateľ:

Milada Mikolášiková

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

Overovatelia:

Alica Vitteková

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

Jozef Kravárik

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

