E__
Zápisnica

z ľiadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.9.2016 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti
Obecného úradu v Šintave
prítomnĺ: viď prezenčná listina
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce lng. Marta Mizerová

z dôvodu, že starosta obce je práceneschopný. Privítala prĺtomných poslancov a občanov obce.
Skonštatovala, že OZ je uznášaniaschopné vo všetkých

bodoch programu,

nakoľko je pri'tomných 6

poslancov z celkového počtu 9. Ospravedlnená poslankyňa Holbíková a Matulová. Za overovateľov zápisnice z
dnešného zasadnutia predsedajúca určila poslancov OZ -Stanislavu Režnákovú, Romana Matušicu.

Žiadost` od poslanca Šimulči'ka -zaradit' do programu rokovania bod: Vodovod Nitrianska cesta. Predsedajúca
dala hlasovat` za doplnenie bodu programu.
Výsledok hlasovania: prítomných 6(Klokner, Lipovský, Matušica, Polák, Režnáková, Šimulčĺk) za 6, proti 0, zdržal

sa 0, návrh bol prijatý. Do programu rokovania sa dopĺňa bod č. 8/ Vodovod nitrianska cesta.
Po rozprave bolo zahájenie hlasovanie za predložený program rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili.

K bodu č. 2/
!SgnLt_rola plnenia uznesenia z Dredchádzaiúceho zasadnutia
Kontrom plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obdržali poslanci spolu s pozvánkou, tvorí prílohu

zápisnice a predsedajúci všetkých pri'tomných oboznámH s plnením uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.

Predsedajúca dala hlasovat' za návrh uznesenia č. il8: OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia.
Výsledok hlasovania: prítomných 6(Klokner, Lipovský, Matušica, Polák, Režnáková, Šimulčĺk), za 6, proti 0,

zdržal sa 0

B__boduč.3+

Ľontrola Dlnenia, čerpania a úprava rozpočtu k 30.6.2QIÉ
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržau všetci poslanci a tvorí prílohu zápisnice. Predsedajúca udelila

slovo

hlavnej

kontrolórke

obce,

aby oboznámila

pri'tomných

srozpočtom

obce.

Tento

bol

podrobne

prerokovaný aj na finančnej komisii, kde boli prerokované jednotlivé položky prĺjmov a výdavkov. Rozpočet sa

plní priebežne pri'jmy sú splnené na 51,3% a výdavky 49,27%.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovnĺ poslanci:

-

Šimulčík -navrhol, aby pri rozpočte kčíselnému kódu bola uvedená textácia položky, d'alej sa
informoval na retardéry na ulici Stará Nitrianska, požiadavka bola na i retardér a nakoniec sú 3.

-

Mizerová -navrhuje, aby sa vbudúcnosti ktakýmto výdavkov vyjadrovala aj

finančná komisia

a komisia výstavby.
Predsedajúca dala hlasovat' za uznesenie č. 119 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje kontrolu
plnenia, čerpania a úpravu rozpočtu k30.6.2016. Výsledok hlasovania: pri'tomných 6 (Klokner, Lipovský,
Matušica, Polák, Režnáková, Šimulčík), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

_K bodu č. 4{

BLozpočtovéopatrenieč.2/2016/OcU_
Pi'somné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka

obce oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením, ktoré bolo prerokované aj na finančnej komisii.
Predsedajúca dala hlasovat` za uznesenie č. 120 v zneni': Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje Rozpočtové
opatrenie č. 2/2016/OcU. Výsledok hlasovania: prĺtomných 6 (Klokner, Lipovský, Matušica, Polák, Režnáková,
Šimulčík), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

K bodu č. 5/

Tvorba rezervného fondu na rok 2016
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí pri'Iohu zápisnice.

Predseda finančnej komisie p. Lipovský informoval prítomných, že z prebytku hospodárenia za rok 2015 obec

tvorí rezervný fond, ktorý sa používa na úhradu nákladov za živelné pohromy, havárie a kapitálové výdavky

obce a do príjmovej časti rozpočtu sa dostáva cez finančné operácie.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:

-

Šimulčík -navrhol schváliť uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje l. použitie finančných

prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000€ za kalendárny rok a disponibilnosť maximálne do

výšky 5 000 € starostovi obce na účely vymenované v bode 2/. 2. Finančné prostriedky je možné použiť
na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd

spôsobených

živelnými

pohromami,

ktoré

nemožno

odstrániť

medzi

zasadnutiami

obecného

zastupiteľstva. 3. V prípade použitia finančných prostriedkov starostom obce podľa bodu 1 a 2, bude
OZ na najbližšom zasadnutí informované o výške a účelu ich použitia.

-

dôležitéje, aby sa tento fond nezneužíval, dobre bol využitý tento rok napr. na havarijný stav školskej
kanalizácie, ktorý sme takto riešili.

-

-

Režnáková - doporučuje starostovi disponibilnosť do výšky 5000,- €, informovala sa aká je suma

v rezervnom fonde teraz.
Vedródyová -vysvetlila, že rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia za rok 20i5 a suma bola
vyčíslená aschválená vzáverečnom účte vo výške 34095,-€, aktuálnu suma vrezervnom fonde

v tomto momente nevie povedať, účtovníčka obce nebola prítomná.
-

Predsedajúca dala hlasovať za uznesenie č.127 poslanca šimulčíka vznení: Obecné zastupiteľst`/o v

Šintave schvaľuje 1. použitie finančných prostriedkov z rezeľvného fondu vo výške 10 000€ za

kalendárny rok a disponibilnosť maximálne do výšky 5 000 € starostovi obce na účely \/ymenované

v bode 2/. 2. Finančné prostriedky je možné použiť na úhradu bežných výdavkov na odstránenie
havaľijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohľomami, ktoré

nemožno odstľániť medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva. 3. V prípade použitia finančných
prostriedkov staľostom obce podľa bodu 1 a 2, bude OZ na najbližšom zasadnutí informované
o `ĺýške a účelu ich použitia.
Výsledok hlasovania: prítomných 6 (Klokner, Lipovský, Matušica, Polák, Režnáková, Šimulčík), za 6,

-

proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.
Predsedajúca dala hlasovať za uznesenie č.121 vznení: Obecné zastupiteľst`ĺo v Šintave schvaľuje

rezervný fond na rok 2016 v sume 34 095,-€. Výsledok hlasovania: prítomných 6 (Klokner, Lipovský,
Matušica, Polák, Režnáková, šimulčík), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

-Záverom bolo dohodnuté, že účtovníčka obce

pripravi' na najbližšie rokovanie oz čerpanie rezervného

fondu.

K bodu č. 6/

Zásadv hospodárenia a nakladania s maietkom obce
Pi'somné vyhotovenie ktomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí pri'lohu zápisnice. Jedná sa o prvú

pracovnú verziu, tieto zásady ešte musia byt' dopracované na podmienky obce, bolo dohodnuté stretnutie
poslancov na deň 6.10.2016, schvaľovat' sa dokument bude na najbližšom zasadnutí OZ.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:

-

Šimulči'k - naše rozhodnutie je správne to odložit', za nekvalitu ešte aj plati'me. Ročná lehota na

vypracovanie 10 strán dokumentu je trošku dlhá doba.

-

Vedródyová - účtovni'čka obce mala zásady vypracované, ale bolo dohodnuté, že dáme vypracovat'
odborníkovi.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za

uznesenie č.122 v znení: Obecné zastupiteľstvo všintave vracia

dokument na prepracovanie obecnému úradu. Výsledok hlasovania: pri'tomných 6 (Klokner, Lipovský, Matušica,
Polák, Režnáková, Šimulčík), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

K bodu č. 7/

Zbeľ separovaného odpadu -služba občanom

Od poslanca Šimulči'ka návrh bodu programu ,,Zber separovaného odpadu -služba občanom".
Poslanec Šimulčík vysvetlil tento podnet, dostali sme dve mylné informácie, prvá je, že vzmysle zákona

o odpadoch sa musí zberat' odpad 1 x do mesiaca, a druhá mylná informácia, že zber bude do konca t.r. po
starom, teda budú sa zberat' 2 x do mesiaca plasty a papier spred domov občanov. Dávam návrh, že 1100 1
kontajnery rozmiestnené po obci musia zostat', lebo to plati' štát, ale popri tých kontajneroch, aby sme obnovili

zber plastu a papiera spred rodinných domov občanov, teda zber by bol v dvojtýždňových intervaloch.

Máme

tu starši'ch občanov, d'alej čast' občanov nebude separovat', lebo je to preňho pohodlnejšie a tým sa nám zvýšia

aj poplatky za komunálny odpad. Dôležité je pre nás, aby občania mali ten návyk separovat'. Druhá vec je

ekonomická,

že

budeme

možno

platit' viac

za

komunálny

z environmentálneho fondu po 1400 € a ii5 € za papier.

odpad.

Dostali

sme

minulý

a

tento

rok

Mám za to, že táto služba pre občanov je niečo

naviac, čo obec nemusi' robit', ale môže robit'. Treba zmenit' všeobecne záväzné nariadenie.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci a občania:

-

Lipovský-obec bytým pádom zvážala lxdo mesiaca, lebo raz zváža spoločnost`. Vyslovil názor, žeten

kto separuje a chce separovať - tak bude, či im to budeme zberat` raz alebo dva krát.

-

Korcová -vŠoporni sa zvážajú odpady každýtýždeň, plasty, tak isto každý týždeň.

-

Majko -občania boli zavedenĺ informáciou, kto poslancov a obyvateľov zaviedol, chcem menovite

odpoveď.
-

Šimulči'k -Je tam nahrávka obecného zastupiteľstva z minulého zasadnutia, povedal to pán starosta.

-

Mizerová -všetkojeto len o diskusii a o pochopení, nieo zavádzani'.

-

Tvarožková-na novýsystém sme mali nabehnút' až od nového roka.

-

Šimulči`k -zákon nezmeníme, ale môžeme si to nadstavit' ako'nám to vyhovuje. Treba vypracovat'
novelizáciu nariadenia o odpadoch, zapracovat` zmeny.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 123 v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje

A) prípľavu zmeny VZN 9/2016 tak, aby sa papieľ a plast zbieral v dvojtýždňových intervaloch. 8) zmena VZN

bude pripľavená na najbližšie zasadnutie obecného zastupiterstva. Účinnosť zmeny bude najneskôr od
1.1.Z017. Zodpovedný: obecný úrad.
Výsledok hlasovania: prítomných 6 (Klokner, Lipovský, Matušica, Polák, Režnáková, Šimulči'k), za 6, proti 0,

zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

K bodu č. 8/
Vodovod Nitľianska cesta
Zaradený bod programu

- poslanec Šimulčík sa zúčastnil na stretnutí občanov so starostom ohľadne

vodovodu na Nitrianskej ceste, ti' ho požiadali, aby sa o tomto stretnutí rokovalo na obecnom zastupiteľstve.
V rámci diskusie vystúpili nasledovní občania:

lng. Mário Macho -obyvateľ nitrianskej ulici, je napojený na miestny obecný vodovod. Nakopíroval

stavebné

povolenie,

ktoré

rozdal

všetkým

poslancom,

tvorí prílohu

zápisnice.

Na

stavbu

„Šintava

-

Zaokruhovanie obecného vodovodu`` bolo v r. 2008 vydané územné rozhodnutie pre obec šintava. Na základe
dohody medzi vtedajším starostom a spoločnost'ou ZsAK obec odstúpila celý tento projekt spoločnosti ZsVAK,

nie je tu p. Jurčaga, bývalý starosta, aby sme sa ho na to opýtali. Na druhej strane dokumentu je napi'sané, že

povinnost'ou investora je realizovat' stavbu vsúlade sovereným projektom stavby, ktorého súčasťou je
vybudovanie 77 ks prípojok. Pán starosta mal už vtedy napadnút' kolaudačné rozhodnutie, lebo nebola stavba
dokončená. Máme ako dotknutí občania legiti'mne právo, žiadat' od obci vybudovat' prípojky, či už cez ZsVAK

alebo cez obec. Obyvateľov Nitrianskej ulici sa snaži'me odstrihnút' od základnej komodity -vody. Na stretnuti'

občanov so starostom bolo dohodnuté, že obec zabezpečí výmenu vodomerov a starosta prisľúbil stretnutie a
rokovanie s vedeni'm ZsVAK.

-Holbi'ková -pracovníčka obce, stretnutie so zsvAK sa uskutočnilo a prisľúbili

písomné stanovisko.

Miroslava Juraši'ková -obyvateľka Nitrianskej ulici, v obci bol vodovod 50 rokov dozadu, Nitrianska

ulica si svojpomocne vybudovala vodovod asi 30 rokov dozadu, kopali po obci potrubie, osadili sa vodovodné
pri'pojky. My sme si to robili sami, nikto neprišiel ani obec ani vodári.
~
Lipovský-poslanec, to bolo na báze dobrovoľnosti, cez záhrady išli potrubia,

Majko -na vodovod existuje stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie či boli finančné prostriedky

vrátane vybudovania prípojok, ktoré nie sú, ktoré vy požadujete. Či bola robota vykonaná kompletná.
Mizerová -teraz to nevyriešime, materiál si preštudujeme, na určitých veciach ste sa so starostom

dohodli, takže počkáme na stanovisko spoločnosti ZsVAK,

Macho - obec je povinná zabezpečit' pitnú vodu pre občanov, prečo starosta nezabezpečil výmenu
vodomerov, kde a či máme prevádzkový poriadok na pitnú vodu???
-

Lanczová

-synovec na Nitrianskej ulici má taký problém, že musi' stále odpúšťať vodu, treba urobit'

zokruhovanie vody, treba to vyriešit'.

Bavúz - obyvateľ

Nitrianskej ulici, vodovod sa budoval svojpomocne. Na poslednom zasadnutí so

starostom sa prijalo rozumné stanovisko, že sa to bude riešit'.

Po diskusii bolo dohodnuté, že p. Holbíková, keď pri`de stanovisko ZsVAK zvolá stretnutie poslancov a občanov.

K bodu č. 9/
Rôzne došlé žiadosti
Predsedajúca oboznámila prítomných s dvoma došlými žiadosťami:

-

Žiadosť Lodenica, s.r.o. Šintava o prekládku

káblového rozvodu pre prečerpávaciu stanicu. Vrámci

rozpravy vystúpila predsedkyňa stavebnej komisie Režnáková -komisia doporučuje, aby sa prekládka
uskutočnila, nevie, či je tam havarijný stav, alebo sa chcú zmodernizovať, treba vedieť predbežné
náklady, aby sme sa k tomu vedeli vyjadriť.
-

Tvarožková -konateľka spoločnosti Lodenica, s.r.o. -robíme`rekonštrukciu chát a chceme mať nové

rozvodné skrine, bolo by dobré, aby prišla stavebná komisia a pozreli sa na to, môžeme dať vypracovať
náklady. Jednoduché by bolo s veslárskej budovy potiahnuť na prečerpačku.

-Režnáková-navrhuje, abyobecný úradvypracoval náklady na prekládku

do 24.10.2016.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č.124 v nasledovnom znení: Obecné zastupiteľst`/o

v Šintave berie sa na vedomie žiadosť spoločnosti Lodenica, s.r.o., Šintava o prekládku káblového rozvodu
pre prečerpávaciu stanicu s tým, že to posúdi odborný pľacovník v spolupľáci so stavebnou komisiou a `/yčísli
náklady. Termín

do 24.10.2016. Výsledok hlasovania: prítomných 6 (Klokner, Lipovský, Matušica, Polák,

Režnáková, šimulčĺk), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

Žiadosť Bytodom 3, so sídlom Sereďská 3, Šintava ovyasfaltovanie. V rámci rozpravy vystúpila
predsedkyňa komisie výstavby p. Režnáková -komisia doporučuje stretnutie s vlastni'kmi a navrhnú sa nejaké
riešenia, Iebo na stavebnej komisii bola žiadosť zle pochopená.

-

Javor patrik -žiadateľ-urobili sme na vlastné náklady bránu a chodník vybetónovali. Pletivoje životu

nebezpečné, betónové stípiky sú dobré, žiadame iba pletivo a prácu si urobíme sami, treba 60-70 m
pletiva, ešte upresni'm.

-

Režnáková -ďalšia časť žiadosti o vyasfaltovanie priestoru sa dorieši na porade 6.10.2016.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č.125 vnasledovnom znení: Obecné zastupiteľst\/o

všintave schvaľuje pľe Bytodom 3, so sídlom Sereďská 3, Šintava pletivo

so šponovacĺm drôtom na

oplotenie medzi školou a bytovkou s tým, že si to majitelia zrealizujú vo vlastnej réžii. Výsledok hlasovania:
prítomných 6 (Klokner, Lipovský,
prijatý.

Matušica, Polák, Režnáková, Šimulčík), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol

Predsedajúca

oboznámila

prítomných

so

zoznamom

nájomných

zmlúv nehnuteľností.

Písomné

vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvori' prílohu zápisnice. V rámci rozpravy vystúpil poslanec

Šimulčik -chýbajú v zozname garáže, ďalej nájom pôdy, zmluvy od r. 2011 musia byť zverejnené. Po rozprave
bolo zahájené hlasovanie za uznesenie č. 126 v nasledovnom znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na

vedomie zoznam nájomných zmlúv s tým, že hlavná kontrolórka obce preverí, či všetky zmluvy sú v súlade so
zákonom. Termín: najbližšie ľokovanie OZ. Výsledok hlasovania: pri'tomných 6 (Klokner, Lipovský, Matušica,

Polák, Režnáková, Šimulčik), za 6, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.

K bodu č. 10/
lnterpelácia poslancov

V rámci interpelácia vystúpili nasledovní poslanci a občania:

-

Režnáková - sa informovala na odpredaj pozemku p. Galbavému, doteraz kúpna zmluva nie je

vypracovaná, pritom je rok odvtedy, čo bol predaj odsúhlasený obecným zastupiteľstvom. Ďalej
smetný kôš na autobusovej zastávke na ulici Nitrianska, je tam veľa odpadkov, doteraz tam nie je

osadený. Treba kúpiť nový smetiak. Dáva poslancom na zváženie vrátiť späť diskusiu občanov.
-

Mizerová -pri schvaľovaní rokovacieho poriadku sme všetci poslanci jednomyseľne boli za zrušenie

diskusie občanov z dôvodu, že boli problémy.

Kboduč.11Z
Záver
Záverom predsedajúca pod'akovala prítomným za účast' a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Dobišová

i č k a , starosta obce

V súlade s § i3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni' neskorších predpisov pozastavujem výkon

uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 127 z dôvodu, že je v rozpore so zákonom, pretože rezervný fond nie je

možné použit' na bežný výdavok.

V Šintave, dňa 5.10.2016

olička, starosta obce

Disltusia občanov:
-Korcová-pripomienkovala

miestnu komunikáciu na uHci Nadváhom, p. Drábikmá docestyvšetky

zvody, ked' sa bude robit` nová cesta, tak bude s tým problém.
-Macho -doporučuje zriadit' pri miestnej školejednosmerku od reštaurácie Merkur po kostol, sú tam

-

teraz problémy.
Majko l pripomenul, že tento mesiacje rok odkedy sa sni'majú obecné zastupiteĺstvá, vy ste povinní

vmaximáhtimierevychádzat'občanomvústretyapovedal,žezasadnutiamajúsvojukultú"

