Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2014

Počet poslancov:
Prítomní:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór:
Ospravedlnený:

9
8
Anton Emrich
Mgr. Iveta Balejčíková
Róbert Benkovič

Program:
1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, schválenie
programu zasadnutia OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Prerokovanie viacročného rozpočtu obce, vrátane programov a podprogramov podľa
prílohy na roky 2016-2017 a schválenie rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov
podľa prílohy na rok 2015
4. Prerokovanie plánu HK obce na I. polrok 2015 a predloženie informačnej správy o
legislatívnych náležitostiach účinných a pripravovaných VZN
5. Schválenie zmeny VZN č.8/2011 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Schválenie zmeny VZN č.9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie.
7. Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 č.3
8. Rôzne
I.

Schválenie zmluvy o nájme bytu v obecnom bytovom dome pre: Stanislav Vadina, Mor.Sv.Ján 794

II. Schválenie Dodatku k zmluve o nájme bytu v obecnom bytovom dome
III. Schválenie odmeny HK
9. Diskusia
10. Záver

K bodu programu č. 1 – otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce pán Anton Emrich. Privítal prítomných poslancov,
hlavného kontrolóra obce Mgr. Ivetu Balejčíkovú, zamestnancov obce a prítomných občanov.
Skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné. Neprítomný b o l
poslanec Róbert Benkovič, jeho neúčasť bola ospravedlnená. Za zapisovateľa zápisnice starosta
obce určil pracovníčku obce Elenu Stupavskú a za overovateľov určil Mateja Hajdina a Štefana
Hašša. Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia. K programu neboli zo strany
poslancov žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, preto dal starosta hlasovať za predložený
návrh programu zasadnutia.
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Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo návrh programu riadneho zasadnuta OZ
B: Schvaľuje Návrh programu riadneho zasadnuta OZ dňa 16.12.2014

Počet všetkých poslancov: 9
Za: 8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 2 - Kontrola uznesení :z ustanovujúceho zasadania OZ konaného dňa 02.12. 2014

32/2014 – OZ vzalo na vedomie výsledky volieb a konštatovalo zloženie sľubov starostu
a poslancov.

34/2014 – OZ vzalo na vedomie poverenie poslanca Mateja Hajdina starostom jeho zastupovaním
v zmysle §13b zákona č.369/1990 Zb.
35/2014 – OZ poverilo Ing. Norberta Galčíka zvolávaním a vedením zasadnut OZ v prípadoch
podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 treta veta, ods. 5 treta veta a ods. 6 treta veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
36/2014 – OZ schválilo zriadenie komisie mandátovej a na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, náplň práce komisie, predsedu a členov komisie
37/2014 – OZ schválilo zriadenie fnančnej a sociálnej komisie, náplň práce komisie, predsedu
a členov komisie
38/2014 - OZ schválilo zriadenie stavebnej a poriadkovej komisie, náplň práce komisie, predsedu
a členov komisie
39/2014 - OZ schválilo zriadenie športovej komisie, náplň práce komisie, predsedu a členov komisie
40/2014 - OZ schválilo zriadenie kultúrnej komisie, náplň práce komisie, predsedu a členov komisie
41/2014 – OZ poverilo poslancov sobášením manželstev na matričnom úrade Moravský Svätý Ján
42/2014 – OZ prerokovalo plat starostu, ktorý bude vyplácaný v zmysle uznesenia.
43/2014 – OZ schválilo vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2013
a 2014.
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Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo plnenie uznesení predchádzajúceho zasadania OZ
B: Berie na vedomie plnenie uznesení predchádzajúceho zasadania OZ

Počet všetkých poslancov: 9
Za:

8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 3 - Prerokovanie viacročného rozpočtu obce, vrátane programov a podprogramov
podľa prílohy na roky 2016-2017 a schválenie rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov podľa
prílohy na rok 2015
Poslanci OZ sa s rozpočtom oboznámili na pracovnej porade a bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej
tabuli obce. Svoje stanovisko predložila aj HKO Mgr. Iveta Balejčíková, ktorá skonštatovala, že návrh rozpočtu
je spracovaný zákonným spôsobom, nemá žiadne výhrady a odporúča Obecnému zastupiteľstvu predložený
návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť a návrh Programového rozpočtu na rok 2015 a roky 2016-2017 vziať na
vedomie.
Uznesenie č. 46/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Moravský Svätý Ján v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy:
A : Prerokovalo: Návrh viacročného rozpočtu obce, vrátane programov a podprogramov podľa
prílohy na roky 2016-2017 a rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok
2015
B: Berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Ivety Balejčikovej k návrhu
rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017
C: Schvaľuje: rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2015:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2015
v€
1.154.770,00
840.270,00
274.500,00
40.000,00
1.154.770,00
790.270,00
317.500,00
47.000,00
0,00
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na roky 2016 – 2017:
Rozpočet na rok 2016
v€
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Hospodárenie obce

913.670,00
883.670,00
0,00
30.000,00

Rozpočet na rok
2017
v€
935.320,00
900.320,00
0,00
35.000,00

913.670,00
803.670,00
0,00
110.000,00

935.320,00
825.320,00
0,00
110.000,00

0,00

0,00

Počet všetkých poslancov: 9
Za:

8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 4 - Prerokovanie plánu HK obce na I. Polrok 2015 a predloženie informatvnej správy
o legislatvnych náležitostach účinných a pripravovaných VZN
Návrh plánu kontrolnej činnost na I. Polrok 2015 a správu o legislatvnych náležitostach účinných a
pripravovaných VZN predniesla HKO obce Mgr. Iveta Balejčíková. V závere správy skonštatovala, že obec má
prijatú väčšinu VZN ktoré ukladá zákon, všetky sú prijaté uznesením OZ a neboli zistené porušenia zákonných
ustanovení pri vydávaní, manipulácii a sprístupňovaní povinných aj nepovinných VZN vydávaných v
podmienkach obce.
Uznesenie č. 47/2014

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: schvaľuje plán kontrolnej činnost na I. polrok 2015

B : Berie na vedomie informáciu o kontrole dodržiavania pravidiel pri vydávaní, manipulácii a
sprístupňovaní VZN, ktoré obec má mať prijaté v zmysle právnych predpisov
Počet všetkých poslancov: 9
Za:

8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 5 - Schválenie zmeny VZN č.8/2011 o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo Návrh zmeny VZN č.8/2011 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

B: Schvaľuje: Zmenu znenia čl. VIII. na:
VIII.
Sadzba poplatku
1

Sadzba poplatku je (§78 ods. 1 Zákona č. 582/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov) najmenej 0,003
a najviac 0,0531 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných
odpadov alebo
drobných
stavebných
odpadov, alebo najmenej
0.0066 € (0,20Sk) a najviac 0,1659 € za
jeden
kilogram
komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov.
2. Sadzba poplatku podľa ods. 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných
nákladov obce na
zabezpečenie činnost nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

3. V obci je zavedený množstvový zber a obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov
sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
4. Pri množstvovom zbere obec poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Pri zmene východzích údajov
obec v priebehu roka doplatok dovyrúbi, alebo časť poplatku vrát. Obec nieje povinná vrátť
preplatok nižší ako 2,32 € (70,-Sk)
5. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby, alebo odpust za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na
základe podkladov
a.

že sa v určenom období zdržiaval v zahraničí

b.

že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
6. Sadzby poplatku pre FO, PO pri RD a bytoch (čl.VII. ods. 2) určuje obec na kalendárny rok nasledovne:

Objem nádoby Frekvencia vývozu
120 l
každý 2. týždeň (26x rok)
240 l
-„- (26x rok)
1100 l
-„- (26x rok)

€/ litre
0,0129
0,0129
0,0129

€//rok
40,80.363,-

Poplatok za stratu alebo znehodnotenie nádoby:
120 l plastová nádoba
240 l -„1100 l kontajner plastový
1100 l kontajner kovový

33,19 €
49,79 €
398,32 €
464,71 €

Fyzický osobám starším ako 62 rokov a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, kde v jednej domácnosti žije 1-2 osoby sa sadzba znižuje o 50

%, pokiaľ aspoň jeden z obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti je starší ako 62
rokov resp. je ZŤP.
 6V zmysle ustanovení § 2 ods. 2,3,7,14 Zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch je každý občan
pôvodcom odpadu a je povinný s odpadom nakladať tak, aby nepoškodzoval životné
prostredie, alebo neohrozoval zdravie ľudí. Podľa Zákona 582/2004 a znenia § 77 občania
starší ako 18 rokov, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť a nemajú pridelenú popolnicu na
zhromažďovanie komunálneho odpadu zaplatia ročne polovičnú výšku poplatku, ktorý je
určený pre 120 l nádobu .

Počet všetkých poslancov: 9

Počet prítomných poslancov: 8

Za: 8

proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 6 - Schválenie zmeny VZN č.9/2011 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie.
Uznesenie č. 49/2014

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: prerokovalo zmenu VZN č. 9/2011 Čl. 2, o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

B: Schvaľuje: Zmenu znenia:
Čl.2
Stočné a poplatky za likvidáciu odpadových vôd
1.)Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd napojený
na verejnú kanalizáciu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného na 1m 3
odpadovej vody je 0,8€. Množstvo vypúšťanej vody sa určí podľa § 3 odst.1, vyhlášky MŽP
č.397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vypúšťaných vôd:
Smerovým číslom spotreby vody – 35m3 na osobu/rok, t,j, 28€/osoba/rok - domácnosti
Určeným meradlom na dodávku dodanej vody verejným vodovodom – všetky ostatné objekty
( podnikateľské prevádzky, reštaurácie a pod.)
2.)Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia zabezpečujú
zneškodnenie odpadových vôd vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom
v zmysle platných právnych noriem na vlastné náklady.
S účinnosťou od 1.1.2015, na:
Čl. 2
Stočné a poplatky za likvidáciu odpadových vôd

1.)Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd napojený na
verejnú kanalizáciu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného na 1m 3 odpadovej
vody je:
-7a.) objekty pripojené na tlakovú kanalizáciu - 0,80€
b.) objekty pripojené na gravitačnú kanalizáciu – 0,90€
2.)Množstvo vypúšťanej vody sa určí podľa § 3 odst.1, vyhlášky MŽP č.397/2003, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vypúšťaných vôd:
- Smerovým číslom spotreby vody – 35m3 na osobu/rok, t,j, 28€/osoba/rok - domácnosti
- Určeným meradlom na dodávku dodanej vody verejným vodovodom – všetky ostatné objekty
( podnikateľské prevádzky, reštaurácie a pod.)
3.)Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia zabezpečujú
zneškodnenie odpadových vôd vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom v zmysle
platných právnych noriem na vlastné náklady.

Počet všetkých poslancov: 9
Za: 8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 7 - schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 č.3
Návrh zmeny rozpočtu č. 3/2014 predniesol starosta obce pán Anton Emrich - jedná sa o zmenu
rozpočtu na rok 2014 na úroveň reálneho stavu v príjmovej a výdavkovej časti k 31.12.2014 vrátane
programov a podprogramov.
Uznesenie č. 50/2014

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: Prerokovalo plnenie rozpočtu obce na rok 2014

B: Schvaľuje: v zmysle §11 odst.4, písm.b., zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
a v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zmenu rozpočtu obce na rok 2014 na úroveň reálneho stavu
v príjmovej a výdavkovej časti k 31.12.2014 vrátane programov a podprogramov.
Počet všetkých poslancov: 9
Za: 8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu programu č. 8 - Rôzne
I. Schválenie zmluvy o nájme bytu v obecnom bytovom dome pre: Stanislav Vadina,
Mor.Sv.Ján 794

Žiadateľ pán Stanislav Vadina má platnosť nájomnej zmluvy do 31.12.2014. Nakoľko je s manželkou
rozvedený a tá nebýva v našej obci a teda všetky náklady spojené s bývaním znáša sám, podal žiadosť o
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prenájom doteraz užívaného bytu na 15 b.j. Súp.č. 794. Poslanci žiadosť schválili na dobu 1 rok t.j do
31.12.2015
Uznesenie č. 51/2014

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: Prerokovalo žiadosť Stanislava Vadinu Moravský Svätý Ján č. 794, na prenájom bytu v 15-bytovom
nájomnom dome.

B: Schvaľuje: uzavretie nájomnej zmluvy na užívanie 3-izbového bytu č.5A podkrovie, vchod
A domu č. 794 Moravský Svätý Ján, v zmysle Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR č.8/1999 v z. n. p.
nájomca: Stanislav Vadina, Moravský Svätý Ján č. 794
doba nájmu: od 1.1.2015 do 31.12.2015
Počet všetkých poslancov: 9
Za: 8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

II. Schválenie Dodatku k zmluve o nájme bytu v obecnom bytovom dome

Nájomníci 15 b.j. súp.č. 794 mali platnosť nájomných zmlúv do 31.12.2014. Po predložení dokladov
o príjme za rok 2013 a ich kontrole a skonštatovaní, že všetci pravidelne mesačne uhrádzajú nájom a
služby spojené s užívaním bytu, sme dospeli k záveru, že splnili predpoklady na predĺženie doby
nájmu o 3 roky, t.j. do 31.12.2017.
Uznesenie č. 52/2014

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:
A: Prerokovalo žiadost na predĺženie nájmu.

B: Schvaľuje:
Predĺženie doby nájmu do 31.12.2015, formou uzavretia dodatku k nájomnej zmluve pre:
-

Juraj Šrámek a manž. Beata, trvale bytom Závod

-

Helena Krajčírová, Mor.Sv.Ján 794

Predĺženie doby nájmu do 31.12.2017, formou uzavreta dodatku k nájomnej zmluve pre:

-

Júlia Masariková, Moravský Sv.Ján 794
Mgr. Miloslav Markuška, Moravský Svätý Ján č794
Rastislav Hajdin a Jana Pavlovičová, Mor.Sv.Ján 794
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-

Zuzana Šimková, Mor.Sv.Ján 794
Ondrej Rodek a Lenka Klempová, Mor.Sv.Ján 794
Miroslav Linder a manž. Oľga, Mor.Sv.Ján 794
Iveta Šimková, Mor.Sv.Ján 794
Peter Hladik a manželka Alena, Mor.Sv.Ján 794
Jozef Drgonec a manž. Monika, Mor.Sv.Ján 794
Róbert Krajčír a manž. Lenka, Mor.Sv.Ján 794
Nájomníci bytovky Súp.č. 809, predĺženie nájmu do 31.12.2017

-

Veronika Nižňanská , Moravský Sv.Ján č. 809
Nájomníci bytovky súp.č. 859, predĺženie nájmu do 31.12.2017

-

Tomáš Salay a manželka Klaudia, Moravský Sv.Ján č. 859

v zmysle Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.8/1999 v z. n. p.
Počet všetkých poslancov: 9
Za:

8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

III. Schválenie odmeny HK
Poslanec OZ a predseda fnančnej komisie Ing. Norbert Galčík predniesol návrh na odmenu hlavnému
kontrolórovi obce Mgr. Iveta Balejčíkovej zmysle § 18c, ods. 5, zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení vo
výške 20% mesačného platu. Poslanci OZ návrh prerokovali a schválili.
Uznesenie č. 53/2014

Obecné zastupiteľstvo v Moravskom Svätom Jáne:

A: Prerokovalo návrh podaný v zmysle §18c ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Moravský Svätý Ján , Mgr. Ivete Balejčíkovej, vo výške 20 %
mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 uvedeného zákona, t. j. 254,00 €.
824 x 1,54 = 1.268,96 x 20 % = 253,79 = 254,00 €
B: Schvaľuje: v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, odmenu
hlavnému kontrolórovi obce Moravský Svätý Ján, Mgr. Ivete Balejčíkovej, vo výške 20 %
mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 uvedeného §18 zákona, t. j. 254,00 €.
Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac december 2014.
Počet všetkých poslancov: 9
Za:

8

Počet prítomných poslancov: 8
proti:

0

zdržal sa: 0

- 10 K bodu programu č. 9 – Diskusia
Starosta obce pán Anton Emrich v rámci diskusie oboznámil poslancov s úlohami, ktoré čakajú komisie pri
obecnom zastupiteľstve v najbližšom období. Ide o nelegálne chaty pri rieke Morave, riešenie stavebných
pozemkov pre IBV, poruchovosť čerpadiel na tlakovej splaškovej kanalizácii a pod. Ďalej starosta obce pozval
poslancov na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 28.12.2014 vo farskom kostole o 15,00 hod., ktorý odohrá
DH Bojané z Moravy. Na Silvestra sa bude konať na Námest SNP novoročný ohňostroj, kde bude pripravený
punč pre občanov.
Poslanec Ing. Ondrej Kmoško pozval zase na stolnotenisový turnaj det v telocvični ZŠ Sekule dňa 28.12.2014
a 29.12.2014 turnaj dospelých.

10. Záver - starosta obce pán Anton Emrich poďakoval všetkým poslancom, HKO Mgr. Ivete
Balejčíkovej, zamestnancom obce a ostatným prítomným občanom za účasť, poprial šťastné
vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2015.

Anton Emrich
starosta

Overovatelia: Matej Hajdin
Štefan Haššo

Zapísala: Elena Stupavská

