ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 30. júla 2018

Zá p isn ic a
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vieska nad Žitavou
konaného dňa 30. júla 2018

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebného
obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce Vieska nad Žitavou na volebné
obdobie 2018 - 2022.
5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Vieska nad Žitavou na
funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.
6. Návrh VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vieska nad Žitavou.
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vieska nad Žitavou.
9. Informácia o Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu vo Vieske
nad Žitavou.
10. Prerokovanie výsledku petície o rekonštrukciu miestnej komunikácie.
11. Rôzne.
12. Záver.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci OZ, ospravedlnený je
Radoslav Šabík a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
Overovatelia zápisnice: Miroslav Mladý, Václav Zelenka
Návrhová komisia: Igor Levický, Ján Lévay
Zapisovateľka: Mária Kunkelová
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/

Starosta obce informoval poslancov, že na základe novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení najprv sa hlasuje o bodoch programu, ako bol navrhnutý a zverejnený.
Ak bude program schválený, poslanci môžu podať návrh na zmenu programu. Na schválenie
návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:
4 /Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Starosta obce skonštatoval, že predložený program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bol schválený a požiadal poslancov, ak má niekto pozmeňujúci návrh, aby ho predniesol.
Václav Zelenka podal návrh na doplnenie programu rokovania: „Prerokovanie
nepodpísaného uznesenia č. 148/2018 zo dňa 30.04.2018“.
Hlasovanie:
Za:
4 /Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie
programu rokovania.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebného
obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce Vieska nad Žitavou na volebné
obdobie 2018 - 2022.
5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Vieska nad Žitavou na
funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.
6. Návrh VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vieska nad Žitavou.
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vieska nad Žitavou.
9. Informácia o Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu vo Vieske
nad Žitavou.
10. Prerokovanie výsledku petície o rekonštrukciu miestnej komunikácie.
11. Prerokovanie nepodpísaného uznesenia č. 148/2018 zo dňa 30.04.2018.
12. Rôzne.
13. Záver.
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K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení.
Hlavný kontrolór obce Ing. Marek Mladý informoval o plnení uznesení z 23. zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
č. 144/2018 – 147/2018 - uznesenia sú splnené
č. 148/2018 – uznesenie nebolo nepodpísané starostom obce
č. 149/2018 a 150/2018 – uznesenia podpísané
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo kontrolu plnenia uznesení a berie
na vedomie v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za:
4 /Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
K bodu 4
Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebného
obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obce Vieska nad Žitavou na volebné
obdobie 2018 – 2022.
Dôvodová správa k prejednávanému bodu bola poslancom doručená spolu s pozvánkou
a starosta obce otvoril rozpravu.
Igor Levický navrhol ponechať počet poslancov 5, ako je v súčasnom volebnom období.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo návrh na určenie počtu poslancov
obecného zastupiteľstva a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy
obce Vieska nad Žitavou na volebné obdobie 2018 – 2022 a určuje
a) v obci Vieska nad Žitavou pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné
obdobie 2018 – 2022 jeden volebný obvod
b) počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Vieska nad Žitavou na volebné
obdobie 2018 -2022: 5 poslancov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/

K bodu 5
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Vieska nad Žitavou na
funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.
Dôvodová správa k prejednávanému bodu bola poslancom doručená spolu s pozvánkou
a starosta obce otvoril rozpravu.
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Igor Levický navrhol úväzok starostu na 60 %.
Václav Zelenka sa vyjadril, že 100 % úväzok na počet obyvateľov, ktoré má obec nie je
adekvátny. Obce s podobným počtom obyvateľov majú určený úväzok na 50 – 60 %.
Starosta sa v minulosti vyjadril, že v prípade potreby navrhne, aby mu bol úväzok znížený.
Starosta obce konštatoval, že v minulom období bola hospodárska kríza a podielové dane
boli obciam krátené. Aby obec nehospodárila v mínusových položkách, bol by podal návrh
na zníženie úväzku. V súčasnosti je ekonomika obce v dobrej kondícii, znížili sa dane
z nehnuteľností. Starosta obce vie, aký je rozpočet a jeho možnosti.
Ján Lévay uviedol, že neskôr sa môže zvýšiť plat až o 70%.
Igor Levický poznamenal, že od novembra sa pripravuje novela zákona o platových
pomeroch starostov. Po novom má tak mať starosta obce do 500 obyvateľov plat vo výške
1,65 násobku priemernej mzdy, a nie 1,49 násobok, ako je v súčasnosti. Tým sa plat zvýši
o 15%.
Ján Lévay na porovnanie uviedol mestskú časť v Košiciach, kde má starosta úväzok 60 %.
Navrhuje tiež úväzok vo výške 60 %. Nie je problém neskôr úväzok navýšiť.
Starosta obce upozornil na dodržiavanie rokovacieho poriadku, že k tej istej veci môže
poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu Obce Vieska nad Žitavou na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 a určuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce Vieska nad Žitavou pre volebné obdobie 2018 – 2022 na
čiastočný úväzok, t. j. 60 %.
Hlasovanie:
Za:
3 /Levický, Lévay, Zelenka/
Proti:
1 /Mladý/
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0

K bodu 6
Návrh VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Ekonómka obce Mgr. Monika Badová informovala, že návrh zásad odmeňovania bol
prerokovaný s predsedom finančnej komisie Václavom Zelenkom. Doteraz platné Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou novelou zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. musia byť vo forme všeobecne záväzného nariadenia.
Poslanci OZ nemali doplňujúce otázky.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo návrh VZN o zásadách
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a uznieslo sa na VZN č. 1/2018 o zásadách
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/ Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/

K bodu 7
Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vieska nad Žitavou.
Ekonómka obce uviedla, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný
s predsedom finančnej komisie Václavom Zelenkom. Vysvetlila, že v roku 2006 bol
prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ale nebol
prijatý ako všeobecne záväzné nariadenie. V prílohe sú navrhnuté nové poplatky za
prenájom hrobového miesta a za dom smútku. Prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia
by sa zrušila smernica na výber poplatkov.
Václav Zelenka uviedol, že občania sa ho pýtali, prečo idú poslanci zvyšovať tieto poplatky.
Uvedomil si, že nemá dôvodovú správu o skutočných výdavkoch na prevádzkovanie
pohrebiska. Tlecia doba je 15 rokov a v návrhu je uvedený prenájom hrobového miesta na 10
rokov. To znamená, že obec nemôže 5 rokov využívať toto miesto na ďalšie pochovávanie.
V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa poplatky zvýšili o dosť vysokú sumu.
Ekonómka obce Mgr. Monika Badová predložila reálne výdavky a príjmy za prevádzku
pohrebiska.
Rok

Výdavky
celkom

Z toho na
energiu

2018

515,94 €

273,00 €

Príjmy
za prenájom hrobového
miesta na 20 rokov
11,00 €

2017

774,00 €

448,15 €

21,00 €

2016

643,12 €

420,00 €

13,00 €

V príjmoch nie je zahrnutý poplatok za prenájom domu smútku, nakoľko sa príjmy netriedia
podľa klasifikácie a dom smútku patrí obci.
Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Vieska nad Žitavou.
Hlasovanie:
Za:
1 / Mladý/
Proti:
0
Zdržal sa:
3 / Levický, Lévay, Zelenka/
Nehlasoval:
0
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo návrh VZN o správe
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vieska nad Žitavou a neuznieslo sa na VZN
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vieska nad Žitavou.
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K bodu 8
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vieska nad Žitavou.
Starosta obce vysvetlil, že Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie upozornil obec na novelu zákona o odpadoch. Skládka na biologicky rozložiteľný
odpad sa nachádza pod cintorínom a spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
musí byť zapracovaný vo všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s odpadmi.
Václav Zelenka sa vyjadril, že životné prostredie je jeden cieľ, ktorý chceme dodržiavať.
Informoval sa, či pozemok, na ktorom sa uskladňuje bioodpad patrí obci alebo sa skladuje na
cudzom pozemku.
Starosta obce povedal, že je to štátny pozemok.
Václav Zelenka sa zaujímal, či sa hľadali aj iné možnosti, ako bioodpad skladovať. Jednou
z alternatív môže byť aj ponúknuť tento odpad bioelektrárni v Novej Vsi nad Žitavou. Obec
si zvolila inú možnosť, a to osloviť firmu na drtenie bioodpadu. Zároveň sa spýtal, či
podrtený bioodpad obec predáva.
Starosta obce doplnil, že sa informoval u p. Grúnera na možnosť odviezť odpad do
bioelektrárne, a bolo mu povedané, že nemá záujem o takýto odpad. Podrtený bioodpad
bezplatne odviezol poľnohospodár z Tesárskych Mlynian.
Ján Lévay poukázal, že obec mohla radšej podrtený bioodpad zadarmo ponúknuť arborétu.
Igor Levický sa spýtal, či sa dá požičať štiepkovač, ktorý vlastní obec a za akú cenu.
Starosta obce odpovedal, že štiepkovač si občania môžu požičať bezplatne, ale si ho musia
pripojiť za traktor.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo návrh VZN, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vieska nad Žitavou a uznieslo sa na VZN č.
2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vieska nad Žitavou.
Hlasovanie:
Za:
4 /Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
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K bodu 9
Informácia o Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu vo Vieske nad
Žitavou.
Starosta obce informoval, že dodatok sa týka zamestnancov obce. Od 1. septembra sa počet
zamestnancov rozšíri o pozíciu osobný asistent dieťaťa, nakoľko materskú školu začne
navštevovať zdravotne postihnuté dieťa. Osobný asistent dieťaťa bude pracovať na polovičný
úväzok.
Poslanci nemali k prejednávanému bodu doplňujúce otázky.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo informáciu o Dodatku č. 1
k Organizačnému poriadku Obecného úradu vo Vieske nad Žitavou a berie na vedomie
Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu vo Vieske nad Žitavou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
0
0

/Levický, Lévay, Mladý, Zelenka/

K bodu 10
Prerokovanie výsledku petície o rekonštrukciu miestnej komunikácie.
Václav Zelenka prečítal záznam zo stretnutia poslancov OZ s občanmi za účelom riešenia
rekonštrukcie cesty K majeru, ktoré sa konalo dňa 15. mája 2018 o 18.00 h. Petícia, ktorá bola
adresovaná poslancom OZ bola doručená na obecný úrad v zalepenej obálke, napriek tomu
došlo k otvoreniu zásielky a poslancom bola predložená fotokópia niečoho z predmetnej
petície. Bola naplnená skutková podstata trestného činu porušenia listového tajomstva. Na
stretnutí sa občania dožadovali rekonštrukcie cesty od mosta po koniec pozemku p. Juraja
Mladého, a to v roku 2018. Nakoľko petícia bola doručená po termíne pripomienkovania
návrhu rozpočtu obce a následne schváleného rozpočtu na rok 2018, nie je možné takúto
akciu realizovať v tomto roku. Jedine v prípade výzvy štátu na čerpanie eurofondov. Ďalší
problém je ten, že pozemky obce - cesta, sú v neoprávnenom užívaní inými osobami. Právne
stanovisko advokáta pre samosprávne otázky je také, že obec zabezpečuje výstavbu a údržbu
miestnych komunikácií. Nemá povinnosť zriadiť novú komunikáciu alebo jej rekonštrukciu
v prípade výstavby rodinného domu.
Václav Zelenka sa vyjadril, že aj keď poslanci nemajú výkonnú právomoc, navrhuje túto
záležitosť, pokiaľ je prioritná, naplánovať na budúci rok z vlastných zdrojov, prípadne
z eurofondov.
Ekonómka obce Mgr. Monika Badová povedala, že petícia bola v zatvorenej obálke
adresovaná na obecný úrad (nie, na obecné zastupiteľstvo). V zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, bola poslancom OZ predložená fotokópia v takej forme, aby nebol
porušený zákon. Ďalej argumentovala tým, že obecný úrad je povinný administratívne
pripraviť zasadnutie OZ. Petícia, ktorá prišla na obecný úrad sa zaevidovala do pošty
a nakoľko obsahovala osobné údaje podporovateľov petície, nebolo ju možné celú predložiť
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Osobné údaje boli vyčiernené. Môže sa
požiadať Úrad vlády o posúdenie správnosti postupu predloženej petície.
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Igor Levický uviedol, že na webovej stránke je zverejnená faktúra vo výške 700 € za
geodetické zameranie. Občania sa pýtajú, čo sa zameriavalo. V rozpočte obce bola
schválená len oprava mosta na ulici K majeru.
Starosta obce vysvetlil, že sa zameriaval polohopis a výškopis na cestu v majeri, nakoľko
bude zverejnená výzva z eurofondov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a v súčasnosti
sa pripravuje projekt. Postupnosť je taká, že obec musí mať vopred pripravený projekt,
nakoľko po zverejnení výzvy by sa všetky požadované dokumenty kvôli časovému limitu
nestihli pripraviť.
Poslanec Igor Levický o 17.30 h odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výsledok petície o rekonštrukciu miestnej komunikácie
a berie na vedomie rokovanie o výsledku petície s návrhom riešenia z rozpočtu obce, resp.
eurofondov.
Hlasovanie:
Za:
3 / Lévay, Mladý, Zelenka/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0

K bodu 11
Prerokovanie nepodpísaného uznesenia č. 148/2018 zo dňa 30.04.2018.
Starosta obce otvoril rozpravu k prejednávanému bodu.
Václav Zelenka uviedol, že pri navrhovaní bodu do programu rokovania sa dozvedel len to,
že starosta využil sistačné právo. Navrhuje potvrdiť pozastavené uznesenie:

Uznesenie č. 148/2018
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 30.04.2018
Prerokovanie návrhu na odkúpenie obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou na svojom 23. zasadnutí OZ konanom dňa
30.04.2018
prerokovalo
návrh na odkúpenie obecného pozemku a
neschvaľuje
žiadosť Daniely Halandovej o odkúpenie časti obecného pozemku cesty p. č. 164/3.
Novela zákona o obecnom zriadení po novom stanovuje, že obecné zastupiteľstvo môže
potvrdiť pozastavené uznesenie do troch mesiacov (do apríla 2018 do dvoch mesiacov) a od
30.04.2018 neuplynuli 3 mesiace.
Ján Lévay chcel vedieť dôvod nepodpísania uznesenia.
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Starosta obce odpovedal, že má právo nepodpísať uznesenie, ktoré je v rozpore s obecnými
nariadeniami a je pre obec nevýhodné.
Starosta obce dal hlasovať za uznesenie č. 148/2018 zo dňa 30.04.2018.
Hlasovanie:
Za:
2 / Lévay, Zelenka/
Proti:
1 /Mladý/
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou prerokovalo nepodpísané uznesenie č. 148/2018
zo dňa 30.04.2018 a nepotvrdzuje uznesenie č. 148/2018, ktorým sa neschvaľuje žiadosť
Daniely Halandovej o odkúpenie časti obecného pozemku cesty p. č. 164/3.

K bodu 12
Rôzne.
Václav Zelenka
- Vyjadril sa, že z obecného úradu vychádzajú klamstvá, že on je proti dôchodcom. Pri
riešení požiadavky mladých ľudí na poskytnutie priestorov na športové aktivity
uviedol, že tak, ako sa prenajímajú priestory kultúrneho domu miestnym dôchodcom,
treba vyjsť v ústrety aj mladým ľuďom.
-

Myslí si, že zdôvodnenie vyúčtovania stretnutia Viesok vo výške 20 000 € nie je
úplné, nakoľko prispeli aj sponzori.
Ekonómka obce Mgr. Monika Badová uviedla, že sponzori, ktorí prispeli na túto
akciu nechceli uzavrieť zmluvu o sponzorstve.

-

Poukázal, že Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ho znepokojuje už 4 roky.
Rozprava vedená starostom je neproduktívna.

-

K likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu uviedol, že môže priniesť doklad
z bioelektrárne, že tam obce Slepčany a Nová Ves nad Žitavou vozia bioodpad. Bola
by to jedna z možností, ako znížiť náklady na odpad.

Ján Lévay
Spýtal sa starostu, prečo nebola zverejnená zápisnica z ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce odpovedal, že on nezverejňuje dokumenty na webovej stránke.
Ekonómka obce Mgr. Monika Badová informovala, že takáto situácia sa nikdy nestala.
Požiadali sme o stanovisko Združenie miest a obcí Slovenska. Odporučili nám, pokiaľ
trváme na tom, že sú v zápisnici informácie, ktoré neodzneli na zastupiteľstve a starosta
takúto zápisnicu nepodpísal, aby sme ju nezverejňovali. Ak by vo veci rozhodol súd, potom sa
zápisnica môže zverejniť. Pre zápisnicu je dôležitý podpis starostu, vtedy je platná.

10

K bodu 13
Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.55 h.
Vieska nad Žitavou, 30.07.2018

Zapísala: Mária Kunkelová

Štefan Mladý
starosta obce

Overovatelia:
Miroslav Mladý

..............................................

Václav Zelenka

..............................................
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