OBEC OĽDZA – 93039 OĽDZA Č. 16

Zápisnica
z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Oľdza
konaného dňa 23.01.2019 v Oľdzi

Tel.: 031 / 569 24 77, e-mail: ou.oldza@stonline.sk, IČO: 00305651

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 23.1.2019
Dátum a čas zasadnutia:
23.01.2019, začiatok o 18,00 hodine
Miesto zasadnutia:
Oľdza, Obecný úrad
Prítomní:
Starostka obce: Gyurcsiová Ildikó
Poslanci OZ: Komáčková Jarmila
Mészáros Igor
Ing. Mózes Ferenc
Seregi Vojtech
Hlavný konrolór obce: Ing. Szabóová Sibyla
Obyvatelia obce: Neprítomní:

Csölle Ladislav - ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
5. Návrh rozpočtu obce Oľdza na rody 2019-2021
6. Predloženie čestného prehlásenia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ildikó Gyurcsiovej
7. Zriadenie mandátnej komisie na ochranu verejného záujmu na účel predloženia Oznámenia
o majetkových pomeroch starostu obce
8. Žiadosť o kúpu pozemku - MVDr. Július Kocúr
9. Aktuálny stav odpadového hospodárstva v obci
10. Riešenie problematiky elektrickej prípojky v parku Oľdza – východ
11. Rôzne
12. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, vyhlásila, že zasadnutie bolo
riadne zvolené, skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci OZ, preto zasadnutie
vyhlásila za uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľkou bola určená starostka obce.
Za overovateľov určila starostka nasledujúcich poslancov:
1. Vojtech Seregi
2. Jarmila Komáčková.
Obaja súhlasili.
Hlasovanie:
za:
4,
proti: 0,

zdržal sa: 0

3. Schválenie programu 2. zasadnutia OZ
Starostka oboznámila prítomných programom zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
5. Návrh rozpočtu obce Oľdza na roky 2019-2021
6. Predloženie čestného prehlásenia o sa vzdaní mandátu poslanca OZ Ildikó Gyurcsiovej
7. Zriadenie mandátnej komisii na ochranu verejného záujmu na účel predloženia
Oznámenia o majetkových pomeroch starostu obce
8. Žiadosť o kúpu pozemku - MVDr. Július Kocúr
9. Aktuálny stav odpadového hospodárstva v obci
10. Riešenie problematiky elektrickej prípojky v parku Oľdza – východ
11. Rôzne
12. Záver
K programu nikto nemal pripomienky, starostka navrhla hlasovanie.
Hlasovanie:
za 4, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 2. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia
Starostka obce prečítala uznesenia z predošlého zasadnutia a skonštatovala, že všetky
uznesenia podpísala a tak nabrali právoplatnosť a všetky boli splnené.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia, zo dňa 6.12.2018.
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5. Návrh rozpočtu obce Oľdza na roky 2019-2021
Starostka predniesla návrh rozpočtu na rok 2019, vysvetlila, že pri zostavení vychádzala zo
skutočného plnenia rozpočtu z predchádzajúcich rokov. Následne poslanci sa vyjadrili
k návrhu a zároveň navrhli zmeny.
Následne pani kontrolórka predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021. Svoje stanovisko predložila aj
písomne. Záverom stanoviska kontrolórky bolo odporúčanie obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu po úprave podľa pripomienok poslancov schváliť.
Starostka dala o návrhu rozpočtu hlasovať.
Hlasovanie:
za 4, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
a) Schvaľuje návrh rozpočtu obce Oľdza na rok 2019 s úpravami podľa pripomienok
poslancov obecného zastupiteľstva.
b) Berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Oľdza na roky 2020-2021.
c) Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oľdza na rok
2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021.
6. Predloženie čestného prehlásenia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ildikó Gyurcsiovej
Starostka predložila OZ čestné prehlásenie, v ktorom sa vzdáva mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva, nakoľko by nastala nezlučiteľnosť funkcie, lebo bola zvolená aj ako
poslankyňa. Informovala OZ o tom, že toto čestné prehlásenie bolo doručené na Obecný úrad
Oľdza v zákonnej lehote.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Berie na vedomie vzdanie mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva Ildikó Gyurcsiovej na
základe § 13 ods. 3 bod a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

7. Zriadenie mandátnej komisii na ochranu verejného záujmu na účel predloženia Oznámenia
o majetkových pomeroch starostu obce
Starostka vysvetlila, že na základe zvolenia do funkcie jej nastala povinnosť do 30 dní od
nástupu do funkcie predložiť oznámenie o majetkových pomeroch. Pre tento účel je
potrebné zriadiť komisiu, ktorá po zasadnutí OZ zasadne a prevezme predmetné oznámenie.
Návrhy členov do komisie: Jarmila Komáčková, Igor Mészáros, Vojtech Seregi. Poslankyňa OZ
Jarmila Komáčková bola poverená ako predsedníčka komisie.
Hlasovanie: za: 4,

proti: 0,

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13/2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
Zriaďuje mandátnu komisiu pre ochranu verejného záujmu na účel predloženia Oznámenia o
majetkových pomeroch starostu obce s nasledovným zložením:
predseda:
Jarmila Komáčková
člen:
Igor Mészáros
člen:
Vojtech Seregi
4

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, zo dňa 23.1.2019
8. Žiadosť o kúpu pozemku – MVDr. Július Kocúr
Starostka obce informovala poslancov o žiadosi zo strany MVDr. J. Kocúra, o odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce – časť parcele č.127/1 o výmere 2 m 2 zastavané plochy
a nádvoria v intraviláne k.ú. obce Oľdza. Následne posunula otázku na diskusiu. Záverom
diskusie bolo, že pre získanie bližších informácii ako aj k prehodnoteniu možností riešenia sa
tento bod odročí na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za: 4,

proti: 0.

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - časť parcely č. 127/1
o výmere 2 m2 zastavanej ploche a nádvorí zo strany MVDr. Júliusa Kocúra.
b) odporúča starostke obce získať bližšie informácie o možnosti predaja a hodnoty
obecného pozemku.
9. Aktuálny stav odpadového hospodárstva v obci
Starostka oboznámila poslancov OZ s aktuálnym stavom odpadového hospodárstva v obci.
Oboznámila OZ množstvami komunálneho a triedeného odpadu, ktoré boli vyvezené za
predchádzajúci rok. Podľa týchto údajov triedenie z celkového množstva odpadu je 19,4%, čo
je značne pod Slovenským priemerom (29,26%). Starostka informovala OZ, že koeficienty
nákladov za uloženie odpadu sú vypočítané práve podľa triedenia odpadu v obci a čím vyššia
je percento triedenia, tým je uloženie odpadu lacnejšie pre obce. Ďalej uviedla presné
náklady spojené s odpadom a tiež príjmy z poplatkov za vývoz komunálneho odpadu,
a z týchto údajov vyplýva, že pri momentálnych poplatkoch na odpad za osobu obec hradí
takmer polovicu nákladov z vlastných zdrojov. Dodala, že na konci roku 2018 bol prijatý nový
zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý takmer zdvojnásobí poplatky za
uloženie odpadu. Preto starostka navrhla prehodnotenie poplatkov za vývoz komunálneho
odpadu pre predchádzanie finančných únikov z obecnej pokladne a informovala OZ, že
vzhľadom na plánované novely zákona o odpadoch v mesiaci jún 2019 bude navrhovať
zmenu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Oľdza a VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza.
Následne starostka informovala OZ, že okrem týchto opatrení považuje za nutné zvýšiť
informovanosť obyvateľov o možnostiach triedenia odpadov, aby sa v tomto roku percento
triedenia priblížilo úrovne aspoň 25%. Oznámila, že pre tento účel už rozbehla zvyšovanie
informovanosti obyvateľov na webovej stránke a tá bude postupne a pravidelne doplňovaná.
Ďalej starostka oboznámila OZ s novou sekciou webového sídla, ktorá informuje obyvateľov
o zbernom dvore, o možnostiach uloženia separovaného odpadu, o podmienkach
a otváracích hodinách, z dôvodu, že 3.2.2019 sa zberný dvor znova otvára.
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a) berie na vedomie informácie starostky obce o aktuálnom stave odpadového
hospodárstva .
b) odporúča starostke pripraviť informačný materiál pre obyvateľov obce pre zvýšenie
informovanosti o odpadovom hospodárstve a separácie odpadu.
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10. Riešenie problematiky elektrickej prípojky v parku Oľdza - východ
Starostka oboznámila OZ s nedostatkom, ktorý sa vyskytol vo veci elektrickej prípojky v parku
Oľdza východ nasledovne:
Podľa uzn. č. 85/2017 predchádzajúce OZ zobralo na vedomie prevzatie verejných
priestranstiev obytnej zóny do vlastníctva obce vrátane detského ihriska (parku)
a doporučovalo starostovi obce zabezpečiť starostlivosť o toto ihrisko obdobne ako je starané
o ihrisko umiestnené v obci. Toto uznesenie bolo potvrdené kúpnou zmluvou a následne
prepisom vlastníctva na katastri nehnuteľností.
Elektrická prípojka na ihrisku, odberné miesto 24ZZS4000021540E, ktorá zabezpečuje
osvetlenie a závlahu ihriska však nebola prepísaná na nového majiteľa, tj. obec, ale naďalej
figuroval ako odberateľ predávajúci, tj LubMar s.r.o.. Starostka informovala OZ o náklady,
ktoré predstavujú cca 88 €/polrok.
Následne posunula tento bod na diskusiu. Starostka navrhla, aby sa táto prípojka prepísala na
obec, aby sa predišlo odpojeniu prípojky a na nasledujúcom zasadnutí OZ sa rozhodne
o rozsahu elektrického riešenia.
Hlasovanie: za: 3, proti: 1, zdržal sa 0
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a) schvaľuje prepis elektrickej prípojky ihriska Oľdza-východ na nového odberateľa – obec
Oľdza.
b) odporúča starostke obce vykonať prepis elektrickej prípojky Oľdza-východ na obec Oľdza.
11. Rôzne
Starostka informovala OZ o novom sadzobníku správnych poplatkov vyberaných obcou podľa
zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorá je
platná od 1.2.2019. S administratívnymi poplatkami, ktoré navrhla starostka niektorí
poslanci OZ nezhodli, preto rozhodnutie o administratívnych poplatkoch sa posúva na ďalšie
zasadnutie OZ.
Starostka informovala OZ o zmene úradných hodín od 1.2.2019 a to tak, že v stredu bude
predĺžený deň do 17,30, vo štvrtok bude nestránkový deň pre nerušené plnenie
administratívnych povinností a piatok bude skrátený deň do 13,00 hodine tým, že sa nebude
držať obedná prestávka.
Starostka informovala OZ o nevýhodnom riešení platieb fyzickými prevodnými príkazmi.
Predložila prehľad o bankových poplatkoch za predchádzajúci rok, ktorý vyjadruje finančný
únik na bankové poplatky nad rámec balíka, okrem toho časová strata a výdavky na náhradu
cestovného. Oznámila OZ, že podľa ponuky bánk balíkom internet bankingu by sa tomuto
úniku dalo zabrániť, aspoň pri platbe režijných a bežných výdavkov obce. Starostka navrhla
OZ, aby sa k tejto otázke vrátilo na ďalšom zasadnutí už s rozhodnutím.
Starostka informovala OZ, že mieni urobiť zmeny v školskom obvode a to rozšíriť školský
obvod o základné školy v Lehniciach. Podrobne vysvetlila stav školopovinných detí
v jednotlivých školách a podrobnosti, o ktorých získala informácie na školskom obvode
v Trnave a po komunikácii so starostom obce Lehnice. Pre riešenie nového školského obvodu
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sa pripraví návrh VZN o školskom obvode, ktoré sa bude schvaľovať na nasledujúcom
zasadnutí OZ.
Starostka informovala OZ o stave DHZ v obci a vyjadrila záujem činnosť DHZ obnoviť. Navrhla
na túto tému diskusiu. Diskusia sa uzatvorila s dohodou, že starostka osloví posledných
známych členov DHZ a požiada o obnovenie činnosti.
Starostka informovala OZ, že prišlo viac sťažností na nedbalé tuhé výkaly po psoch po celom
území obce. Vysvetlila OZ, že podľa §7 ods. 2 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky a podrobnosti držania psov „Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
..... f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorým pes znečistil verejné priestranstvo“. Za tento
priestupok možno uložiť pokutu do 65 €. Nakoľko tieto priestupky podľa zákona prejednáva
obec požiadala OZ, aby neváhali upozorniť občanov, ktorí sa dopustia priestupku, aby sa
zamedzilo znečisteniu verejných priestranstiev. Starostka ďalej oboznámila OZ, že mieni aj
ďalšie kroky urobiť v tejto problematike.
Starostka informovala OZ, že odstúpila od nájomnej zmluvy na obecný pozemok pri rybníku
a s konateľom spoločnosti blask square s.r.o. prebiehajú rokovania o odstránení budovy
z obecného pozemku.
Starostka informovala OZ, že pre značné znečistenie okolia obce plánuje vyhlásiť jarnú
brigádu, ktorá by vykonala zber odpadkov popri cestách. Brigáda bola predbežne určená na
koniec marca/začiatok apríla. Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle, úradnej
tabuli aj obecným rozhlasom.
Starostka obce informovala OZ, že žiadosť spojená s projektom rekonštrukcie kultúrneho
domu je stále v procese vyhodnocovania. Okrem tohto projektu plánuje požiadať dotácie na
drobné projekty a to na merače rýchlostí pri vjazdoch do obce a na rekonštrukciu kaplnky na
ceste smerom na Zlaté Klasy. Ďalej informovala OZ, že tento kalendárny rok neplánuje
uskutočniť väčšie projekty z vlastných zdrojov obce.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo obce
berie na vedomie
a) sadzobník správnych poplatkov obce Oľdza podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platný od 1.2.2019 s tým, že
administratívne a iné poplatky, ktoré sa týkajú majetku obce budú prerokované na
nasledujúcom zasadnutí;
b) zmeny v úradných hodinách Obecného úradu tak, ako určila starostka obce;
c) informácie o bankových poplatkoch za predchádzajúci rok;
d) plánované rozšírenie školského obvodu o ZŠ Lehnice a ZŠ s VJM Lehnice;
e) plánované obnovenie činnosti DHZ;
f) plánované riešenie problematiky nezodpovedných držiteľov psov;
g) odstúpenie od nájomnej zmluvy na obecný pozemok s firmou black square, s.r.o. zo dňa
18.10.2011.
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12. Záver
Na záver starostka obce skonštatovala, že zasadnutie splnilo všetky plánované body
programu, poďakovala poslancom OZ za aktívnu účasť a tým zasadnutie uzatvorila.

Ildikó Gyurcsiová
starosta obce

Overovatelia:
___________________________
Jarmila Komáčková

___________________________
Vojtech Seregi

Zapísala: Ildikó Gyurcsiová
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UZNESENIA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
zo dňa 23.01.2019
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Schvaľuje program 2. zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý starostkou obce.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
berie na vedomie plnenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia, zo dňa 6.12.2018.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
d) Schvaľuje návrh rozpočtu obce Oľdza na rok 2019 s úpravami podľa pripomienok
poslancov obecného zastupiteľstva.
e) Berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu obce Oľdza na roky 2020-2021.
f) Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Oľdza na rok
2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo Oľdza
Berie na vedomie vzdanie mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva Ildikó Gyurcsiovej na
základe § 13 ods. 3 bod a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 13/2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
Zriaďuje mandátnu komisiu pre ochranu verejného záujmu na účel predloženia Oznámenia o
majetkových pomeroch starostu obce s nasledovným zložením:
predseda:
Jarmila Komáčková
člen:
Igor Mészáros
člen:
Vojtech Seregi
Uznesenie č. 14/2019.
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
c) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie obecného pozemku - časť parcely č. 127/1
o výmere 2 m2 zastavanej ploche a nádvorí zo strany MVDr. Júliusa Kocúra.
d) odporúča starostke obce získať bližšie informácie o možnosti predaja a hodnoty
obecného pozemku.
Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
c) berie na vedomie informácie starostky obce o aktuálnom stave odpadového
hospodárstva .
d) odporúča starostke pripraviť informačný materiál pre obyvateľov obce pre zvýšenie
informovanosti o odpadovom hospodárstve a separácie odpadu.
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza
a) schvaľuje prepis elektrickej prípojky ihriska Oľdza-východ na nového odberateľa – obec
Oľdza.
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b) odporúča starostke obce vykonať prepis elektrickej prípojky Oľdza-východ na obec Oľdza.
Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo obce
berie na vedomie
a) sadzobník správnych poplatkov obce Oľdza podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platný od 1.2.2019 s tým, že
administratívne a iné poplatky, ktoré sa týkajú majetku obce budú prerokované na
nasledujúcom zasadnutí;
b) zmeny v úradných hodinách Obecného úradu tak, ako určila starostka obce;
c) informácie o bankových poplatkoch za predchádzajúci rok;
d) plánované rozšírenie školského obvodu o ZŠ Lehnice a ZŠ s VJM Lehnice;
e) plánované obnovenie činnosti DHZ;
f) plánované riešenie problematiky nezodpovedných držiteľov psov;
g) odstúpenie od nájomnej zmluvy na obecný pozemok s firmou black square, s.r.o. zo dňa
18.10.2011.
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