ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.11.2011
Počet poslancov:
Prítomní:
Starosta obce:
Ospravedlnení:
Hlavný kontrolór:

9
6
Anton Emrich
Mgr. Jana Leskovská, Ivan Linder, Mgr. Peter Švec
Mgr. Iveta Balejčíková

PROGRAM
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Schválenie dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny DOMOVA ZOS
5. Schválenie návrhu na použitie rezervného fondu
6. Oznámenie zmeny rozpočtu č. 2/2011
7. Oznámenie zmeny rozpočtu č. 3/2011
8. Schválenie zmeny rozpočtu č. 4/2011
9. Schválenie zmeny rozpočtu č. 5/2011
10. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Mor.Sv.Ján
zapísaného na LV č. 1329 ako:
a) pozemok C-KM parcela č. 963/2, záhrady o výmere 1022 m2, v k.ú. Mor.Sv.Ján
b) pozemok C-KN parcela č. 4260/37, záhrady o výmere 320 m2 v k.ú.Mor.Sv.Ján
c) pozemok C-KN parcela č. 957/66, zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m2, v
k.ú.Moravský Sv.Ján
d) pozemok C-KN parcela č. 957/66, záhrady o výmere 430 m2, v k.ú. Moravský Sv.Ján
11. Diskusia
12. Záver
K bodu programu č. 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce pán Anton Emrich. Privítal prítomných
poslancov, hlavnú kontrolórku obce Mgr. Balejčíkovú, zamestnancov obce a prítomných občanov.
Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, 3 poslanci sa z pracovných dôvodov nezúčastnili
zasadnutia, ich neúčasť je ospravedlnená a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne určil za
zapisovateľa zápisnice pracovníčku obce pani Elenu Stupavskú a za overovateľov zápisnice určil
poslancov : Ing. Ivana Luptáka a pána Jozefa Zajica.
K bodu programu č. 2
Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia a keďže zo strany poslancov neboli žiadne
pozmeňujúce návrhy, starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie.
OZ predložený návrh programu schválilo.
uznesenie č. 50/2011 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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Starosta obce pán Anton Ermich previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
29.09.2011 nasledovne:
uznesenie č. 44/2011 – OZ schválilo VZN o zneškodňovaní žúmp na území obce Mor.Sv.Ján, toto
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a 15-tym dňom nadobudlo účinnosť,
uznesenie č. 45/2011 – OZ schválilo VZN o určení výšky príspevkov pre školy a šk.zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mor.Sv.Ján, toto bolo vyvesené na úradnej tabuli a nadobudlo
účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia,
uznesenie č. 46/2011 - OZ schválilo prevádzkovaním pohrebiska firmu STYX, Ramaro s.r.o.
Malacky. Zmluva bola podpísaná, zverejnená a je účinná,
uznesenie č. 47/2011 - OZ schválilo prenájom nebytových priestorov v suteréne KD, ide o
pokračovanie nájmu, zmluva bola s novým nájomníkom podpísaná, zverejnená a je účinná,
uznesenie č. 48/2011 – OZ zrušilo uznesenia č. 23/2011 a uznesenie č. 29/2011,
uznesenie č. 49/2011 - OZ schválilo vybudovanie dažďovej kanalizácie na IBV pri štadióne. T.č.
prebieha spracovanie dokumentácie a prieskum trhu za účelom výberu zhotoviteľa. Položka bude
zahrnutá do rozpočtu obce v roku 2012.
Poslanci OZ vzali kontrolu plnenia uznesení z 29.9.2011 na vedomie.
Uznesenie č. 51/2011: Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení uznesení OZ konaného dňa 29.09.2011
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 4
Na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 11.8.1999 a podľa dodatku č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa
1.1.2009 bolo Zariadenie opatrovateľskej služby DOMOV, súp.č.5, Moravský Sv.Ján, rozdelené na :
Domov sociálnych služieb s 12-timi miestami a na Zariadenie pre seniorov so 4-mi miestami.
TTSK, odbor sociálnych vecí poskytoval dotáciu na chod DOMOVA len na DSS (12 miest). Aby
obec dostala dotáciu z VÚC Trnava na všetky miesta (16), starosta obce predniesol návrh Dodatku
č. 2 k Zriaďovacej listine zo dňa 11.8.1999, kde sa mení bod č. 1, bod č. 2 - názov na : Domov
sociálnych služieb MUDr. Gejzu Dallosa s počtom miest 16, bod č. 3 a 4 Zriaďovacej listiny.
Poslanci OZ nemali k dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine zo dňa 11.8.1999 žiadne pozmeňujúce
návrhy a s obsahom návrhu dodatku súhlasili.
Uznesenie č. 52/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11, odst. 3, písm. 1, zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine zo dňa 11.8.1999.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 5
Starosta obce predniesol návrh na použitie rezervného fondu – v zmysle § 15 odst. 2, zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhol použitie rezervného fondu
vo výške 81.335,84 € na spolu financovanie rekonštrukcie námestia v tej istej výške. Poslanci OZ s
návrhom súhlasili.
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O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
s ch v a ľ u j e
použitie rezervného fondu vo výške 81.335,84 € na spolu financovanie rekonštrukcie námestia vo
výške 81.335,84 €.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 6
V zmysle § 11, ods. 4, písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s Oznámením MF SR o poskytnutí účelovej dotácie určenej na čiastočnú
úhradu nákladov na kapitálové výdavky na akciu „Rekonštrukcia materskej školy – výmena okien“
a s ustanovením § 14 zákona č. 583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce oznámil
poslancom OZ zmenu rozpočtu č. 2/2011 vo výške 10.000,00 € rozpočtovým opatrením. Poslanci
OZ vzali zmenu rozpočtu č. 2/2011 na vedomie.
Uznesenie č. 54/2011- Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 odst. 4, písm. b) Zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Oznámením MF SR o poskytnutí
účelovej dotácie určenej na čiastočnú úhradu nákladov na kapitálové výdavky
berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 2/2011 vo výške 10.000,00 € v kapitálových príjmoch a výdavkoch na akciu:
,,Rekonštrukciu MŠ – výmena okien.“
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 7
V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s Dodatkom č. 2 k Zmluve č. 14/2011/VP-EON o poskytnutí finančného
príspevku a s ustanovením § 14 zákona č. 583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce
oznámil poslancom OZ zmenu rozpočtu č. 3/2011 rozpočtovým opatrením v bežných príjmoch a
výdavkoch vo výške 357,00 €. Poslanci OZ vzali zmenu rozpočtu č. 3/2011 na vedomie.
Uznesenie č. 55/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Dodatkom č. 2 k Zmluve č.
14/2011/VP-EON o poskytnutí finančného príspevku a ustanovením § 14 zákona č. 583/2008
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 3/2011 rozpočtovým opatrením v celkovej výške 357,00€.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 8
V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhol
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prostriedkov vo výške 5.510.- €. Ide o presun finančných prostriedkov z ekonomickej klasifikácie:
realizácia nových stavieb na: rekonštrukcia a modernizácia stavieb. Poslanci OZ súhlasili s
návrhom a so zmenou rozpočtu č. 4/2011.
Uznesenie č. 56/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 4/2011 vo výške 5.510.- € presunom rozpočtových prostriedkov.
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 9
V zmysle § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce
navrhol ďalšiu zmenu rozpočtu č. 5/2011 vo výške 41.621,00 € presunom rozpočtových
prostriedkov. Poslanci OZ so zmenou rozpočtu č. 5/2011 súhlasili.
Uznesenie č. 57/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 b) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu č. 5/2011 vo výške 41.621,00 € presunom rozpočtových prostriedkov.
Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 10
Starosta obce skonštatoval, že v našej obci veľa občanov nemá majetko-právne vysporiadané
nehnuteľné majetky. Ide vo väčšine prípadov o pozemky, ktoré občania užívajú, ale ich nevlastnia,
a sú majetkom obce. Postupne si dávajú občania žiadosti na obecný úrad za účelom odkúpenia
obecného pozemku a následne majetko-právneho vysporiadania na Katastrálnom úrade v Senici. Na
základe doručených žiadostí o odpredaj obecného pozemku musí OZ schváliť spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku obce Moravský Sv.Ján zapísaného na LV č. 1329.
a) Jedná sa o pozemok C-KN parcela č. 963/2, vedený ako záhrady vo výmere 1022 m2 v k.ú.
Moravský Sv.Ján. V zmysle § 9, odst. 2, písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí, starosta
obce navrhol spôsob prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 58/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9, odst. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí
s ch v a ľ u j e
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Moravský Svätý Ján, pozemok C-KN
parcela č. 963/2,záhrady vo výmere 1022 m2, v k.ú Moravský Sv. Ján – v zmysle § 9a,odst. 8, písm.
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za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
b) Ďalej ide o pozemok C-KN parcela č. 4260/37, vedený ako záhrady vo výmere 320 m2 v k.ú.
Moravský Sv. Ján. V zmysle § 9, odst. 2, písm. a) zákona č. 138/1991 z.z. o majetku obcí, starosta
obce navrhol spôsob prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poslanci s návrhom súhlasili a
nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 59/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9, ods. 2, písm. a) zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí
s ch v a ľ u j e
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Moravský Sv. Ján, pozemok C-KN parc. č.
4260/37, záhrady vo výmere 320 m2 v k.ú Moravský Sv. Ján v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e), zákona
č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
c) V ďalšom prípade sa jedná o prevod pozemku C-KN parcela č. 957/66 vedený ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 421 m2, a pozemok C-KN parcela č. 957/14 vedený ako záhrady vo
výmere 430 m2, v k.ú. Moravský Sv. Ján . Aj v tomto prípade starosta obce navrhol v zmysle § 9,
odst. 2, písm. a), zákona č. 138/1991 z.z. o majetku obcí spôsob prevodu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Poslanci s návrhom súhlasili a k návrhu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 60/2011: Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9, odst. 2, písm. a) zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí
s ch v a ľ u j e
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Moravský Sv. Ján, pozemok C-KN parc. č.
957/66, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 421 m2, v k.ú. Moravský Sv. Ján a pozemok C-KN
parcela č. 957/14, záhrady vo výmere 430 m2, v k.ú. Moravský Sv. Ján – v zmysle § 9a, odst. 8,
písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Ide o prípad,
kedy predchádzajúci majiteľ nemal vysporiadaný pozemok pod stavbou.
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu programu č. 11 – diskusia
Do diskusie sa prihlásil poslanec OZ Ing. Richard Čižmár, zaujímalo ho, aké služby bude
poskytovať pohrebná služba v našej obci, s ktorou je podpísaná mandantná zmluva.
Starosta obce vysvetlil poslancom a prítomným občanom, že na základe Mandantnej zmluvy
uzavretej s pohrebnou službou STYX RAMARO s.r.o. Malacky, bude uvedená pohrebná služba
vykonávať prevádzkovanie pohrebiska. Nie je podmienkou, aby si občania zavolali k vykonaniu
pohrebných obradov uvedenú pohrebnú službu, môžu si zavolať pohrebnú službu podľa vlastného
výberu a uváženia.
Starosta obce pán Anton Emrich ďalej informoval poslancov a prítomných občanov o
nedeľňajšej akcii – Posedenie s dôchodcami, kde jubilanti obdržali malý darček. Program pripravili
deti MŠ a ZŠ a ZUŠ. Malé občerstvenie a príjemná nálada sprevádzala všetkých prítomných až do
večerných hodín.
Ďalej starosta obce pozval všetkých prítomných na deň 3. decembra 2011 na Námestie pri
kostole, kde sa uskutočnia malé vianočné trhy. O 14,00 hod. začne kultúrny program, ktorý
pripravili deti MŠ, ZUŠ, František Kadera a Jozef Bartók. Príde i Mikuláš, ktorý rozsvieti vianočný
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možnosť zakúpenia vianočných ozdôb, obrúskov, medu, trubičiek a iného vianočného tovaru.
Poslanec OZ Ing. Ondrej Kmoško pozval všetkých prítomných na stolnotenisový turnaj v dňoch
28. a 29. decembra 2011, ktorý sa uskutoční v ZŠ Sekule.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a pripomenul, že najbližšie zasadnutie OZ
sa uskutoční 14.12.2011. Následne ukončil zasadnutie.

Overovatelia: Ing. Ivan Lupták
Jozef Zajic
Anton Emrich
starosta obce

Zapísala:

Elena Stupavská

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.11.2011
Uznesenie č. 50/2011 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 51/2011 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení OZ
konaného dňa 29.09.2011
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 52/2011 - Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11, odst. 3, písm. l, zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení schvaľuje Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine zo dňa 11.8.1999
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 53/2011 - Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15 odst. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. O
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
81.335,84 € na spolu financovanie rekonštrukcie námestia vo výške 81.335,84 €.
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 54/2011 – Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 odst. 4, písm. b) Zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Oznámením MF SR o poskytnutí
účelovej dotácie určenej na čiastočnú úhradu nákladov na kapitálové výdavky berie na vedomie
zmenu rozpočtu č. 2/2011 vo výške 10.000,00 € v kapitálových príjmoch a výdavkoch na akciu:
„Rekonštrukcia MŠ – výmena okien.“
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 55/2011 – Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Dodatkom č. 2 k Zmluve č.
14/2011/VP-EON o poskytnutí finančného príspevku a s ustanovením § 14 zákona č. 583/2008 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 3/2011 rozpočtovým opatrením v
celkovej výške 357,00 €.
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 56/2011 - Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4/2011 vo výške 5.510.- €
presunom rozpočtových prostriedkov.
za: 6 poslancov
Uznesenie č. 57/2011 - Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 14 zákona č.
583/2008 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5/2011 vo výške 41.621,00 €
presunom rozpočtových prostriedkov.
Za: 6 poslancov
Uznesenie č. 58/2011 – Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9, odst. 2, písm. a) zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Moravský
Sv.Ján, pozemok C-KN parcela č. 963/2, záhrady o výmere 1022 m2, v k.ú. Moravský Sv.Ján – v
zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Za : 6 poslancov
Uznesenie č. 59/2011 – Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9, ods. 2, písm. a) zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Moravský
Sv.Ján, pozemok C-KN parc.č. 4260/37, záhrady o výmere 320 m2 v k.ú. Moravský Sv.Ján v
zmysle § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Za: 6 poslancov
Uznesenie č. 60/2011 – Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 9, odst. 2, písm. a) zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Moravský
Sv.Ján, pozemok C-KN parc.č. 957/66, zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m2, v k.ú.
Moravský Sv.Ján a pozemok C-KN parcela č. 957/14, záhrady o výmere 430 m2, v k.ú. Moravský
Sv.Ján – v zmysle § 9a, odst. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí, pozemok
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou. Ide o prípad, kedy predchádzajúci majiteľ nemal vysporiadaný pozemok pod
stavbou.
Za: 6 poslancov

Zapísala: Elena Stupavská

