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Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.09.2016

Počet poslancov :          9
Prítomní:                  6
Ospravedlnení:            Štefan Haššo, Ivan Linder, Mgr. Jana Zaicová
Starosta obce:             Anton Emrich
HKO:                     Mgr. Iveta Balejčíková
Ďalej boli prítomní:       podľa prezenčnej listiny (JUDr. Katarína Filová, Ing. Alexander 
                           Hollý, Ing.arch.Ronie Vámoš, Zuzana Kunšteková, Krístína  
                           Mišovičová   

Program: 

Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, konaného dňa 29.6.2016
Schválenie VZN č.3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 o záväznej časti Územného plánu obce.
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Schválenie výmazu, subjekt miestneho národného výboru Moravský Ján, z obchodného registra.
Schválenie Zmluvy o spolupráci č.1/2016 o združení finančných prostriedkov na účel predfinancovania aktivít združenia MAS Záhorie.
Schválenie spôsobu prevodu majetku obce pre Jaroslav Čiliak a Renáta Blažeková
Schválenie prevodu majetku pre Jaroslav Čiliak a Renáta Blažeková
Schválenie  zmeny rozpočtu č.4/2016
Rôzne
Diskusia  -   výber ½ stočného za rok 2016 za kanalizáciu do 31.12.2016
Založenie obecného podniku Moravský Svätý Ján s.r.o. – na prevádzku Čističky odpadových vôd a kanalizácie 
Záver 

K bodu program č. 1 - Otvorenie -  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Anton Emrich, privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce Mgr. Iveta Balejčíkovú, prítomných hostí a občanov. Ďalej starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, teda zasadnutie je uznášaniaschopné. Neúčasť poslancov – Štefan Haššo, Mgr. Jana Zaicová a Ivan Linder – bola ospravedlnená. Za zapisovateľa zápisnice určil pracovníčku obce Elenu Stupavskú a za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mateja Hajdina a Stanislava Krajčíra. Starosta predložil návrh programu zasadnutia. Poslanci nemali žiadne návrhy a zmeny k prednesenému programu a prijali uznesenie:       
Uznesenie č. 26/2016
      Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo návrh programu riadneho zasadnutia OZ
B: Schvaľuje  Návrh programu riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 29.09.2016 
    Počet všetkých poslancov: 9                     Počet prítomných poslancov: 6
          Za: 6                        proti:	0			zdržal sa: 0

K bodu programu č. 2 - Kontrola uznesení zo zasadania OZ konaného dňa 29.06. 2016  

      21/2016 – OZ schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie - bez výhrad
      22/2016 – OZ schválilo zmenu rozpočtu č. 3/2016 – Zmeny boli vykonané v účtovnej  evidencii.
      23/2016 –OZ schválilo plan kontrolnej činnosti HK Obce Moravský Svätý Ján.
      24/2016 – OZ schválilo prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Moravský Svätý Ján, 
      25/2016 – OZ určilo plat starostovi obce

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo plnenie uznesení zasadania OZ konaného dňa 29.06.2016 
      B: Berie na vedomie  plnenie uznesení predchádzajúceho zasadania OZ  

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov: 6
      
        Za:  6                            proti:	0			zdržal sa:  0

K bodu programu č. 3 -   Schválenie VZN č.3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 o záväznej časti  Územného plánu obce.
 
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo , návrh starostu, 
B: schvaľuje  po kladnom preskúmaní návrhu ÚPN-O Moravský svätý Ján – Zmeny a doplnky č. 1 Okresným úradom v Trnave, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP1-2016/025754/Ti zo dňa 17.8.2016
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Moravský Svätý Ján
Všeobecné záväzné nariadenie č.  3 /2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o záväzných častiach Územného plánu obce Moravský Svätý Ján  

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov: 6
          Za:  6                           proti:	0			zdržal sa:  0

K bodu program č. 4. -   Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
    
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne 

A: prerokovalo  návrh starostu
B: schvaľuje: dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpado a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov:6
        Za:      6                        proti:	0			zdržal sa:  0

K bodu programu č. 5 -   Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
    
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne 

A: prerokovalo  návrh starostu
B: schvaľuje:   dodatok č. 1 k VZN č. 9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie  
    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov: 6
        Za:    6                          proti:	0			zdržal sa:  0

K bodu program č. 6 -  Schválenie výmazu, subjekt Miestny národný výbor Moravský Ján z obchodného registra
Uznesenie č. 31/2016

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: Prerokovalo: Návrh starostu   
B: Schvaľuje: výmaz, subjekt Miestny národný výbor Moravský Ján z obchodného registra

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov:6
        Za:    6                       proti: 0				zdržal sa:  0

K bodu program č. 7 -    Schválenie Zmluvy o spolupráci č.1/2016 o združení finančných prostriedkov na účel predfinancovania aktivít združenia MAS Záhorie 

Uznesenie č. 32/2016

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: Schvaľuje: uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č.1/2016 o združení finančných           prostriedkov podľa §20a zákona 369/1990 o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, na účel predfinancovania aktivít združenia MAS Záhorie.
B:Schvaľuje  : poskytnutie návratnej finančnej výpomoci MAS Záhorie o.z. v zmysle § 10 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v sume 1.000,- €.

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov: 6

        Za:   6                          proti:	0			zdržal sa:  0


K bodu program č. 8 -   Schválenie spôsobu prevodu majetku obce pre Jaroslav Čiliak a Renáta Čiliaková r. Blažeková.

 Uznesenie č. 33/2016

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
 A: Prerokovalo: Návrh starostu 
 B: Schvaľuje: spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
                  Identifikácia nehnuteľného majetku obce:
- novovytvorený pozemok parc. č. 892/3, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 30 m2, 
- novovytvorený pozemok parc. č. 892/4, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 m2,
- novovytvorený pozemok parc. č. 892/5, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 28 m2, 
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 592/2016 zo dňa 16.08.2016 vyhotoveným: Marián Mudroch, Geospol s. r. o., Senica, IČO: 31 447 465 z pôvodného pozemku parc. č. 892/1, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 2648 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1329, katastrálne územie Moravský Svätý Ján, obec Moravský Svätý Ján


Nadobúdatelia - žiadatelia o zámenu:
Jaroslav Čiliak, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 770,  v podiele 1/2
Renáta Čiliaková, r.Blažeková, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 770,  v podiele 1/2

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
- obec pozemky parc. č. 892/3, parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5, ktoré sú predmetom zámeny, dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter pozemkov nie je predpoklad, že by pozemky v budúcnosti užívala pre vlastné potreby
- vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemkov nie je možné predpokladať, že by o pozemky prejavil záujem iný záujemca 
- nadobúdatelia sú vlastníkmi novovytvoreného pozemku parc. č. 113/5, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 10 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 592/2016 z pôvodného pozemku parc. č. 113/1, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 324 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 820, katastrálne územie Moravský Svätý Ján, obec Moravský Svätý Ján, ktorý dlhodobo pre svoje potreby užíva obec ako časť miestnej komunikácie a chodník
- zámenou pozemkov parc. č. 892/3, parc. č. 892/4, parc. č. 892/5 s pozemkom 113/5 sa zosúladí právny stav so stavom skutočným, tak, ako sa pozemky dlhodobo užívajú

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov: 6
        Za:    6                       proti: 0				zdržal sa: 0

K bodu programu č.  9 -   Schválenie prevodu majetku pre Jaroslav Čiliak a Renáta Čiliaková, r. Blažeková
Uznesenie č. 34/2016

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
 A: Prerokovalo: Návrh starostu 
 B: Schvaľuje: prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Moravský Svätý Ján z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
                  Identifikácia nehnuteľného majetku obce:
- novovytvorený pozemok parc. č. 892/3, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 30 m2, 
- novovytvorený pozemok parc. č. 892/4, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 m2,
- novovytvorený pozemok parc. č. 892/5, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 28 m2, 
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 592/2016 zo dňa 16.08.2016 vyhotoveným: Marián Mudroch, Geospol s. r. o., Senica, IČO: 31 447 465 z pôvodného pozemku parc. č. 892/1, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 2648 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1329, katastrálne územie Moravský Svätý Ján, obec Moravský Svätý Ján


Nadobúdatelia - žiadatelia o zámenu:
Jaroslav Čiliak, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 770, v podiele 1/2
Renáta Čiliaková, r.Blažeková, 908 71 Moravský Svňätý Ján č. 770, v podiele 1/2

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
- obec pozemky parc. č. 892/3, parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5, ktoré sú predmetom zámeny, dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter pozemkov nie je predpoklad, že by pozemky v budúcnosti užívala pre vlastné potreby
- vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemkov nie je možné predpokladať, že by o pozemky prejavil záujem iný záujemca 
- nadobúdatelia sú vlastníkmi novovytvoreného pozemku parc. č. 113/5, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 10 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 592/2016 z pôvodného pozemku parc. č. 113/1, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 324 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 820, katastrálne územie Moravský Svätý Ján, obec Moravský Svätý Ján, ktorý dlhodobo pre svoje potreby užíva obec ako časť miestnej komunikácie a chodník
- zámenou pozemkov parc. č. 892/3, parc. č. 892/4, parc. č. 892/5 s pozemkom 113/5 sa zosúladí právny stav so stavom skutočným, tak, ako sa pozemky dlhodobo užívajú

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov: 6

        Za:  6                         proti:	0			zdržal sa: 0

K bodu programu č. 10 -   Schválenie  zmeny rozpočtu č.4/2016
    
Uznesenie č. 35/2016

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne 
A: prerokovalo  zmenu rozpočtu č. 4/2016 podľa predloženého návrhu

B: schvaľuje: 
- 4. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2016
   v  zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a)  Zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových       
   pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
   predpisov:

Rozpočet po zmenách



Rozpočet na rok 2016
v €
Upravený
rozpočet
v €
4. zmena rozpočtu
v €
 rozpočet na rok 2016 po 4.zmene
v €
Bežné príjmy
891 620,00
950 970,00
0,00
950 970,00
Kapitálové príjmy
0,00
233 570,00
0,00
233 570,00
Finančné operácie príjmové
20 000,00
425 283,63
0,00
425 283,63
Príjmy spolu
911 620,00
1 609 823,63
0,00
1 609 823,63



Rozpočet na rok 2016
v €
Upravený rozpočet
v €
     4. zmena   
     rozpočtu
v €
rozpočet na rok
2016  po
4. zmene
v €
Bežné výdavky
810 200,00
843 946,42
0,00
843 946,42
Kapitálové výdavky
12 000,00
673 755,66
-20.000,00
+20.000,00
673 755,66
Finančné operácie výdavkové
89 420,00
91 662,93
0,00
91 662,93
Výdavky spolu
911 620,00
1 609 365,01
0,00
1 609 365,01

    Počet všetkých poslancov: 9                        Počet prítomných poslancov:6
        Za:   6                        proti:	0			zdržal sa:  0
 
 K bodu programu č. 11 - Rôzne    -   v rámci programu č. 11 – rôzne, neboli vznesené žiadne príspevky

12.  Diskusia  -   výber ½ stočného za rok 2016 za kanalizáciu do 31.12.2016
Založenie obecného podniku Moravský Svätý Ján s.r.o. – na prevádzku Čističky odpadových vôd a kanalizácie

V rámci diskusie starosta obce vysvetlil nutnosť výberu ½-ročného stočného za rok 2016 za kanalizáciu a založenie obecného podniku Moravský Svätý Ján s.r.o. na prevádzku ČOV a kanalizácie.  Zároveň odpovedal na otázky prítomných občanov, ktoré sa týkali výberu stočného za kanalizáciu. 
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných s kultúrnymi akciami, ktoré sú naplánované do konca roku – jarmok, posedenie s dôchodcami, mikulášske poobedie spojené s vianočnými trhmi, vianočný (adventný) koncert, na ktoré zároveň všetkých prítomných pozval.  

Záver -  Starosta obce poďakoval všetkým prítomným na účasť a ukončil zasadnutie.

Anton Emrich, starosta
Overovatelia:  Matej Hajdin
		Stanislav Krajčír
Zapísala:      Elena Stupavská




