Zápisnica

z ľiadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva, konaného dňa 27.6.2016 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti
Obecného úradu v šintave
prítomní: vid' prezenčná listina
Zasadnutie Obecného

zastupiteľstva

otvoril

a viedol

starosta

obce

Miroslav

Holička,

ktorý

privítal

prítomných poslancov a občanov obce.
Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu, nakoľko je prítomných 9 poslancov
z celkového počtu 9.

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia predsedajúci určil Martina Poláka,

Romana Matušicu -poslancov OZ. Poslanec šimulčík sa dostavil so 4 minútovým meškani'm.

Návrh predsedajúceho na doplnenie programu rokovania v bode č.13/ rôzne došlé žiadosti o žiadosť Ľuboša

Živnera a manželky, trvale bytom Šintava č.159 o odkúpenie obecného pozemku, touto žiadost'ou sa zaoberalo
obecné zastupiteľstvo dňa 13.10.20i5, kde bol schválený spôsob prevodu nehnuteľného majetku -osobitný
zreteľ a žiadateľsplnil podmienky potrebné k predaju pozemku.

Po rozprave bolo zahájenie hlasovanie za predložený program rokovania aj s doplňujúcou žiadost'ou.
Výsledok hlasovania: pri'tomných 8(Holbĺková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák,

Režnáková,) za 8, proti 0, zdržal sa 0

K bodu č. 2/
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzaiúceho zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obdržali poslanci spolu s pozvánkou, tvorí prílohu

zápisnice a predsedajúci všetkých prĺtomných oboznámil s plnením uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.

Predsedajúci dal hlasovat' za návrh uznesenia: OZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesenia

z pľedchádzajúceho zasadnutia.
Výsledok

hlasovania:

prítomných

8(Holbíková, ' Klokner,

Lipovský,

Matulová,

Matušica,

Mizerová,

Polák,

Režnáková), za 8, proti 0, zdržal sa 0

K bodu č. 3/

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnvm odpadom
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvori' pri'lohu zápisnice.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:
-

Šimulči'k -

ospravedlnil sa, že meškal, informoval sa ohľadne systému zberu separovaných zložiek

odpadu, na nový systém nabehneme od januára 2017, zmena oproti súčasnému systému bude v tom,
že zberať sa budú samostatne plasty spred rodinných domov. Papier -po obci bude 7 kontajnerov na
papier, obec nebude zberat' spred rodinných domov. Vývoz plastov raz za mesiac. lnformoval sa, koľko

by stálo obec, keby papier zbierala tak, ako doteraz -ako službu občanom.
-

Tvarožková -ako firma vyprodukujeme dost' veľké množstvo plastových fliaš, neviem kde to budem
uskladňovat',

-

Starosta obce odpovedal, že momentálne sme sodpadovou spoločnost'ou dohodnutý na tomto
systéme, vsúlade s platným zákonom, po obci sa rozmiestnia kontajnery na papier, uvidi'me ako sa

tento systém osvedčí.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v znení:

Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje VZN

obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.
Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbíková,

Klokner,

Lipovský, Matulová,

Matušica, Mizerová, Polák,

Režnáková, Šimulči'k), za 7(Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Režnáková) zdržal sa 2
(Polák, Šimulči'k), proti 0. Návrh bol prijatý.

K bodu č. 4/

Návrh dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.3.2003
Pi'somné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvori' pri'lohu zápisnice.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:

-

Šimulči'k -obec okolo l200,-€ za rok prispeje viac ako doteraz, podľa tabuľky my sme nenavýšili počet

stavieb.

-

Režnáková -sa informovala či sa dá z toho spoločného úradu vystúpiť. Žiadostí z našej strany je oveľa
menej, nezvyšuje sa počet stavieb, či by

sa neoplatilo na pol úväzku zamestnať pracovníčku na

stavebnú agendu.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje Dodatok

č. 6 kzmluve o zriadenĺ spoločného obecného úradu zo dňa 10.3.2003. Výsledok hlasovania: prítomných 9
(Holbi'ková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulčik), za 9(Holbiková,

Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulči'k) zdržal sa 0, proti 0. Návrh bol
prijatý.

K bodu č. 5/

BLozpočtové oDatrenie č.1/2016/OcU
Pi'somné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí pri`lohu zápisnice.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za

uznesenie vznení: Obecné zastupiteľstvo všintave schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č.1/2016/OcU.
Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbíková,

Klokner, Lipovský,

Matulová,

Matušica, Mizerová, Polák,

Režnáková, Šimulčík), za 8(Holbi'ková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková)
zdržal sa 1 (Šimulči'k), proti 0. Návrh bol prijatý.

K bodu č. 6/
Rozpočtové oDatľenie č.2/2016/Mš
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvori' prílohu zápisnice.
V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:

-

Lipovský -predseda finančnej komisie informoval prítomných svýberovým konaním na obsadenie
miesta učiteľky v materskej škole, s návrhom na zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu prijatia
šiestej učiteľky do materskej školy, 6% zvýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016

a z toho vyplývajúce nariadenie o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na diet'a materskej
školy a školského zariadenia.

Po

rozprave bolo zahájené

hlasovanie za

uznesenie v zneni': Obecné zastupiteľstvo všintave schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016/MŠ.
Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbíková,

Klokner,

Lipovský,

Matulová,

Matušica, Mizerová, Polák,

Režnáková, Šimulči'k), za 9(Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková,
Šimulči'k) zdržal sa 0, proti 0. Návrh bol prijatý.

K bodu č. 7/
Kontrola Dlnenia, čerDania a úprava rozpočtu k 31.3.2016
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí prílohu zápisnice.
Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje kontrolu

plnenia, čerpania a úpravu rozpočtu k 31.3.2016
Výsledok hlasovania:

pri'tomných 9 (Holbi'ková,

Klokner,

Lipovský,

Matulová,

Matušica,

Mizerová, Polák,

Režnáková, Šimulčík), za 8(Holbĺková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková),
zdržal sa 1 (Šimulči'k), proti 0. Návrh bol prijatý.

K bodu č. 8/
ZáverečnÝ účet obce Šintava za rok 2015
Písomné vyhotovenie ktomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí prHohu zápisnice. V rámci rozpravy
vystúpili nasledovní poslanci:

-

Vedródyová -hlavná kontrolórka obce informovala prĺtomných s rozborom plnenia pri`jmov, výdavkov,
tvorby a použitia prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív, prehľade o stave
a vývoji dlhu k 31.12.2015.

-

Klokner-sa informoval ohľadnedlhu obce,

-

Šimulčík -sa informoval na investície realizované ku koncu roka ako rekonštrukcia školy, pizzerie,

okná na veslárskom klube, vyzval

kontrolórku obce, aby informovala občanov ospráve, ktorú

vypracovala v rámci požiadaviek poslancov.
-

Vedródyová - správu zaslala písomne všetkým poslancom,

informovala prítomných, že nedošlo

k porušeniu rozpočtových pravidiel.

-

šimulčik -oprava fasády na požiarnej zbrojnici, rekonštrukcia amodernizácia materskej škôlky,

prestavba bytu školy na dielňu, zateplenie fasády,

všetky investície nad 5 tis. eur musia

schváliť

poslanci. Nechcem spochybňovať investi'cie, ale zdôrazňujem že treba dodržovať štatút obce a všetky
investície nad 5 tis. € musia schváliť poslanci.

Šimulčík -navrhol jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 500,-eur, z dôvodu kontrol, ktoré
realizovala naviac. Po rozprave predsedajúci dal hlasovať za návrh poslanca šimulčíka vznení: Obecné

zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke obce Márie Vedródyovej vo výške
500,-€. Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbiltová, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák,
Režnáková, Šimulčík), za 9(Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková,

Šimulčík) zdržal sa 0, proti 0. Návrh bol prijatý.

Predsedajúci dal hlasovať za uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje Záverečný účet obce
Šintava za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbíková,
Klokner,

Lipovský,

Matulová,

Matušica,

Mizerová,

Polák,

Režnáková, Šimulčík), za

5(Lipovský,

Matulová,

Matušica, Mizerová, Polák) zdržal sa 4 (Šimulčik, Režnáková, Klokner, Holbíková) proti 0. Návrh bol prijatý.

K bodu č. 9/
Stanovisko hlavnei kontrolórkv k záverečnému účtu za rok 2015
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí prílohu zápisnice.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015. Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbíková,
Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulčík), za 9(Holbíková, Klokner,

Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulčík) zdržal sa 0, proti 0. Návrh bol prijatý.

K bodu č.10/
Audítoľská správa z overovania účtovnei závieľkv a vedenia účtovníctva k 31.12.2015
Pi'somné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvori' pri`lohu zápisnice.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie
audi'torskú správu z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovni'ctva k 31.12.2015.

Výsledok hlasovania:

prĺtomných 9 (Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulčík), za
9(Holbĺková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulčík) zdržal sa 0, proti 0.

Návrh bol prijatý.

K bodu č.11/
Návľh plánu kontľolnei činnosti hlavného kontrolóra na 11. polrok 2016

Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvori' prílohu zápisnice. Po rozprave bolo
zahájené hlasovanie za uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v šintave schvaľuje návrh plánu kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra na 11. polrok 2016 a poveruje kontrolórku obce vykonaním kontrol podľa plánu
práce. Výsledok hlasovania: pri'tomných 9 (Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák,
Režnáková, Šimulči'k), za 9(Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková,
Šimulči'k) zdržal sa 0, proti 0. Návrh bol prijatý.

Bod č. 12/

Schválenie Dlatu starostu obce
Písomné vyhotovenie k tomuto bodu obdržali všetci poslanci a tvorí pri'Iohu zápisnice. Predsedajúci predložil

prítomným návrh finančnej komisie na navýšenie platu o 50%. V rámci rozpravy vystúpili nasledovní poslanci:
Režnáková -nesúhlasi' s navýšením z dôvodu, že sa nedodržuje štatút obce, nezverejnené faktúry,

nezverejnený postup opravy miestnych komunikácií, nebola opravená športová ulica do konca r. 2015,

obec vedie množstvo súdnych sporov, sú podané trestné oznámenia. Návrh úpravy platu na základný.
-

Šimulči'k -sa informoval, že čo sa udialo, že sa navrhuje zvýšit' z doterajši'ch 20% na 50%,

-

Lipovský-pripomenul poslancom, čo prisahali, ked'skladali sľub, mnohi' z poslancov sa stavia ktomu,

ako nepomôct', hľadajú len nedostatky, zarážajú ma reakcie, ktoré tu boli povedané, klady nechce
vidiet' nikto, robme niečo preto, aby sa obec rozrastala a prekvitala. Spomenul poslednú akciu na škole

Svätoplukovo kráľovstvo oži'va -celoslovenská sút'až.
-šimulčík -poslanci nedostali pozvánky na akciu vškole. Starosta zi'skal dôveru ľudí už druhý krát, ale

treba urobit'

poriadok vo vnútri aj v ekonomickej oblasti, nevnímajme to tak, že keď má niekto iný

názor, že je nepriateľ.

Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie vzneni': Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje
s účinnost'ou od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o50%. Výsledok hlasovania: pri'tomných 9
(Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulči'k), za 2 (Lipovský,
Mizerová), zdržal sa 5 (Klokner, Matulová, Matušica, Polák, Režnáková) proti 2 (Šimulči'k, Holbi'ková). Návrh bol

zamietnutý.
V rámci rozpravy vystúpila poslankyňa Mizerová, ktorá navrhla navýšenie na 25%. Predsedajúci dal hlasovat' za

uznesenie v zneni': Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnost'ou
od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o 25%. Výsledok hlasovania: prítomných 9 (Holbi'ková,
Klokner,

Lipovský,

Matulová,

Matušica,

Mizerová,

Polák,

Režnáková, Šimulči'k),

za

6

(Klokner,

Lipovský,

Matulová, Matušica, Mizerová, Polák) zdržal sa 2(Šimulčík, Holbíková), proti 1 (Režnáková). Návrh bol prijatý.

K bodu č.13/
Rôzne došlé žiadosti

Predsedajúci informoval prítomných s rôznymi došlými žiadost'ami:

-

žiadost' Karola Schmidta, trvale bytom Šintava č.193 o nájom pozemku na uloženie garáže, parc.č.

440/6 o výmere 15 m2. Po rozprave bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v nasledovnom zneni':
Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie žiadost' Karola Schmidta, Šintava č. 193 o nájom

pozemku parc.č. 440/6 ovýmere 15 m2 na uloženie garáže stým, že žiadost' bude riešená až po
schválení Zásad hospodárenia a nakladania smajetkom obce. Výsledok hlasovania: prítomných 9
(Holbíková,

Klokner,

Lipovský,

Matulová,

Matušica,

Mizerová,

Polák,

Režnáková,

Šimulči'k),

za

9(Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák, Režnáková, Šimulčík) zdržal sa 0,

proti 0. Návrh bo] prijatý.

Žiadost' Votix, s.r.o. Šintava č. 194 o odkúpenie časti obecných pozemkov. Po rozprave bolo zahájené
hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Votix, s.r.o. Šintava č. 194 o odkúpenie časti obecných pozemkov na parcelách č.

1232/1, 1232/6, 1232/7, 1229/3, ktoré budú využívané ako parkovisko pre zamestnancov a trvá na
uznesení Obecného zastupiteľstva č. 80 zo dňa 22.2.2016. Návrh bol prijatý.

-

žiadost' Ľuboša Živnera amanželky Denisy, trvale bytom Šintava č.159 oodkúpenie obecného

pozemku. Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 13.10.2015 spôsob prevodu nehnuteľného majetku osobitný zreteľ a kedže žiadateľ aj splnil podmienky potrebné k predaju pozemku (zaplatenie dlhu na

poplatku za stočné a komunálny odpad a upravenie priestoru pred rodinným domom) po rozprave
bolo zahájené hlasovanie za uznesenie v nasledovnom znení: Obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na
vedomie žiadost'

Ľuboša Živnera a manželky Denisy, trvale bytom Šintava č.159

oodkúpenie

obecného pozemku parc.č. 3914/8 o výmere 91 m2. Konštatuje, že sa jedná o pri'pad pri ktorom sa

uplatni' výnimočný postup prevodu obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože

ide o pozemok, ktorý je

dlhodobo využívaný žiadateľom. V zmysle UP obce nie je určený na rozvojové aktivity a výstavbu obce.
Schvaľuje vzmysle §-u ga, ods. 8, písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obci' v znení neskorších

predpisov, prevod nehnuteľného majetku uplatneni'm výnimočného postupu ako pri'pad hodný

osobitného zreteľa -parcely č. 3914/8 -zastavaná plocha, vo výmere 91 m2, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom č.10-6/2015 zo dňa 12.6.2015,

evidovanej Okresným úradom vGalante,

katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C``, za cenu 10,-€/m2 z dôvodu, že ide
o pozemok, ktorý je dlhodobo využi'vaný žiadateľom ako súčast' záhrady, žiadateľom:

Ľubošovi

Živnerovi a manželke Denise, Šintava č.159.
Výsledok hlasovania: pri'tomných 9 (Holbíková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová,
Polák, Režnáková, Šimulči'k), za 9(Holbi'ková, Klokner, Lipovský, Matulová, Matušica, Mizerová, Polák,

Režnáková, Šimulči'k) zdržal sa 0, proti 0. Návrh bol prijatý.

Ďalej predsedajúci lnformoval prítomných s prípisom riaditeľky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých

všintave o havárii na obecnej budove, ktorú má v prenájme Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých.
Havarijný stav na vykurovacích telesách v celej budove -finančné prostriedky poskytol zriad'ovateľ zariadenia
Trnavský samosprávny kraj. Ďalej upozornila na d'alšie nedostatky, ktoré treba bezodkladne riešit': výmena

podlahoviny v kancelárii, výmena vstupnej brány, výmena okien v celej budove, fasády a zateplenie budovy.
Mg.r Marta Hajdinová -riaditeľka zariadenia, urobili sa podstatné zmeny na budove aj spodporou
Trnavského samosprávneho kraja, ked' v r. 2014 sme vymenili v rámci projektu podlahy, kotol bol
vymenený s podporou TSK, a teraz to budú ohrievacie telesá. Pozývam všetkých poslancov, aby sa
prišli pozriet' do nášho zariadenia.

-

Starosta navrhuje začat' aspoň svýmenou podláh a vstupnej brány, musi' sa urobit' prieskum trhu,

predpokladané náklady zatiaľ nevieme.
-Lipovský-sa informoval na predpokladanú výšku nákladov na výmenu vykurovaci'ch telies -cca 4 tis.
Eur, uhradíTSK.

Ďalej predsedajúci informoval pri`tomných, že pani Andrea Molnárová za vzdala prenájmu priestorov, (budova
na námestí obce, s.č. 630, rozloha 119 m2, parc.č. 517/35), ktoré sme jej odsúhlasili na mimoriadnom zasadnuti'

obecného zastupiteľstva minulý mesiac. Zverejníme zámer prenajat' priestory, ale predtým treba urobit'

potrebné úpravy ako vymaľovat' priestor a opravit' verejné toalety.

K bodu č. 14/
Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie vystúpili nasledovní poslanci:

-

-

Lipovský-pýtalsakameramanap. Majkuči máprisebe strelnúzbraň.

Klokner -informoval prítomných s návrhom o úver na miestne komunikácie, meral dížku miestnych
komunikácií, ktoré treba opraviť, mali by sme sa dohodnúť koľko vyčleníme z rozpočtu.

-

Matušica -navrhuje stretnutie ohľadne opráv miestnych komunikácií, aby sme sa dohodli.

-

Šimulčík -požiadal predsedajúceho vypracovať pi'somné stanovisko a vysvetlenie z rozhovoru na
aprilovom zasadnutí, kedy ste mi povedali, že „srdiečko ťa bude bolieť", ja som to zobral ako niečo
rétorické.

-Režnáková-sa informovala aká bola

oslava na škole, prečo poslanci nedostali pozvánky,

-

Lipovský-siedmy ročník svätoplukovo kráľovstvo ožíva,

-

Šimulčík - akcie sa minulý rok zúčastnil, je veľmi dobrá, navrhuje, aby obec prispela finančnými

prostriedkami napr. na úhradu cestovné pre tých, čo sa umiestnili na prvých miestach,
-Klokner-sa informoval na územný plán obce a na stavebné pozemkyvlokalite bývalého priemstavu.
Predsedajúci informoval pri'tomných, že najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 26.9.2016.

Na všetky interpelačné dotazy odpovedal starosta obce.

K bodu č. 15/
Záver
Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Dobišová

