ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou
konaného dňa 29. júna 2015

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vieska nad Žitavou
konaného dňa 29. júna 2015

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitelstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Prerokovanie platu starostu obce.
6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2014.
7. Prerokovanie 2. rozpočtového opatrenia.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
9. Správa hlavného kontrolóra.
10. VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 1/2012 o podmienkach používania zábavnej
pyrotechniky na území obce Vieska nad Žitavou.
11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV opatrenie 4. – Investície do hmotného
majetku „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“.
12. Zámer revitalizácie studničky a priľahlých pozemkov v časti obce Viničky.
13. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Energetika,
Budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia, kapitola Ministerstva hospodárstva.
14. Rôzne.
15. Záver.

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Mladý, ktorý
privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5
a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Overovatelia zápisnice: Václav Zelenka, Ján Lévay
Návrhová komisia: Peter Kollár, Radoslav Šabík
Zapisovateľka: Mária Kunkelová
Hlasovanie:
Za:
5 /Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
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K bodu 3
Schválenie programu rokovania.
Návrhy na doplnenie programu rokovania:
Poslanec Václav Zelenka – doplniť ako bod 13. - Správa o stave a postupoch pri udržiavaní
poľnohospodárskej pôdy a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska nad Žitavou
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupitelstva.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Prerokovanie platu starostu obce.
6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2014.
7. Prerokovanie 2. rozpočtového opatrenia.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
9. Správa hlavného kontrolóra.
10. VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 1/2012 o podmienkach používania zábavnej
pyrotechniky na území obce Vieska nad Žitavou.
11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV opatrenie 4. – Investície do hmotného
majetku „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“.
12. Zámer revitalizácie studničky a priľahlých pozemkov v časti obce Viničky.
13. Správa o stave a postupoch pri udržiavaní poľnohospodárskej pôdy a integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Energetika,
Budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia, kapitola Ministerstva hospodárstva.
15. Rôzne.
16. Záver.
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Poslanec Ján Lévay navrhol prestávku rokovania OZ od 17.50 h – 19.00 h z dôvodu účasti na
rozlúčkovej sv. omši s odchádzajúcim p. farárom Petrom Kukučkom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

Poslanec Peter Kollár uviedol, že materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva má byť
doručený poslancom spolu s pozvánkou ku všetkým bodom rokovania, aby mali dostatočný
čas na preštudovanie programu a poradenie sa v komisii obecného zastupiteľstva
s odborníkmi.

K bodu 4
Kontrola plnení uznesení.
Starosta obce konštatoval, že z predchádzajúceho zastupiteľstva nevplýva žiadna úloha,
ktorá by nebola splnená. Uskutočnilo sa stretnutie občanov so zástupcami organizácií
zodpovednými za pozemkové úpravy v k. ú. Vieska nad Žitavou, na ktorom im bolo podané
dostatočné odborné vysvetlenie.
Poslanec Peter Kollár uviedol, že v uznesení č. 23/2015 OZ berie na vedomie organizovanie
stretnutia Viesok v roku 2016. Informoval sa, v akom štádiu je príprava stretnutia Viesok a do
akej miery bude obecné zastupiteľstvo zainteresované do prípravy stretnutia.
Starosta obce oboznámil s tým, že Ústav ekológie lesa SAV Zvolen súhlasí s poskytnutím
priestorov v areáli Arboréta Mlyňany. Prebehlo rokovanie s vedúcou AM, na ktorom sa
dohodlo, že Arborétum Mlyňany vypracuje návrh zmluvy, v ktorej budú rozpracované
podrobnejšie náležitosti ohľadom tejto akcie. Do prípravy stretnutia poslanci OZ nebudú
zainteresovaní, ale ako občania môžu pri organizovaní pomôcť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
0
1
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík/
/Zelenka/

K bodu 5
Prerokovanie platu starostu obce.
Starosta obce uviedol, že v zmysle zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest obecné zastupiteľstvo opätovne raz ročne plat
starostu prerokuje.
Poslanec Ján Lévay predniesol návrh uznesenia platu starostu obce. Na základe údajov ŠÚ SR
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 je vo výške
858,00 €. Pre obce s počtom obyvateľov do 500 je stanovený 1,49 násobok. Plat starostu je
podľa uvedeného výpočtu 858,00 x 1,49 = 1278,42 €. V súlade s § 4 ods. 2 môže obecné
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zastupiteľstvo tento plat zvýšiť až o 70%. Poslanci OZ navrhujú znížiť percento navýšenia
z 9 % na 5%, čo činí 63,92 €. Plat starostu obce spolu: 1343,00 €.
Obecné zastupiteľstvo vo Vieske nad Žitavou určuje v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostovi obce Vieska
nad Žitavou v zmysle § 4 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:
Súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za rok 2014 vo výške 858,00 € a 1,49 násobku, v súlade s § 4 odst. 2
cit. zákona zvýšený o 5% mesačne s účinnosťou od 01.01.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

4
1
0
0

/Kollár, Lévay, Šabík, Zelenka/
/ Mladý/

K bodu 6
Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2014.
Predložila ekonómka Mgr. Monika Badová. Návrh Záverečného účtu Obce Vieska nad
Žitavou bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie.
Hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2014.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol návrh Záverečného účtu obce Vieska
nad Žitavou za rok 2014, individuálna účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát
a poznámky), inventarizácia majetku obce. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený
uznesením OZ č. 5/16/02/2014 dňa 24.02.2014. Schválený rozpočet bol v priebehu roka
dvakrát upravovaný – uznesením č. 7/17/05/2014 zo dňa 19.05.2014 a uznesením č.
7/19/12/2014 dňa 08.12.2014. Obec je povinná účtovnú závierku dať overiť audítorovi.
V súčasnej dobe sa audit spracováva audítorskou spoločnosťou. Výsledkom hospodárenia
obce za rok 2014 je schodok vo výške 100 507,40 €. Predložený návrh Záverečného účtu obce
za rok 2014 obsahuje všetky požadované náležitosti i s komentárom a odôvodnením.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúča OZ prerokovanie Záverečného účtu Obce
Vieska nad Žitavou uzavrieť s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Poslanec Peter Kollár informoval, že finančná komisia v súvislosti s prerokovaním
Záverečného účtu a schodku hospodárenia navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť tvorbu
a čerpanie fondu opráv vo výške 0,6% nákladov na obstaranie nájomného bytu
s odôvodnením na infláciu cien materiálu a amortizáciu budovy. Zvýšenie nájomného
v bytovke by bolo 4,00 € mesačne.
Mgr. Monika Badová uviedla, že fond opráv tvorí vlastník, ktorým je obec. O túto položku sa
bude musieť meniť rozpočet alebo sa premietne do nájomného.
Starosta obce uviedol, že náklady pri presťahovaní – vymaľovanie bytu znášajú nájomníci
sami. Sporáky v bytoch sú kazové, neopraviteľné a nájomníci si nové sporáky kupujú sami.
Poslanec Ján Lévay navrhol v spolupráci s finančnou a bytovou komisiou uskutočniť
pracovné stretnutie, na ktorom sa zvýšenie nájomného prediskutuje spolu s nájomníkmi.
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Obecné zastupiteľstvo
a) b e r i e n a v e do m i e
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014
b) s c h v a ľ u j e b e z v ý h r a d
celoročné hospodárenie obce za rok 2014
c) s c h v a ľ u j e
schodok hospodárenia v sume 100 507,40 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysporiadať
vykrytím z prebytku príjmových finančných operácií.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

V rokovaní obecného zastupiteľstva bola prestávka od 17.50 h – 19.00 h z dôvodu účasti na
rozlúčkovej sv. omši s odchádzajúcim p. farárom Petrom Kukučkom.

K bodu 7
Prerokovanie 2. rozpočtového opatrenia.
Predložila ekonómka obce, ktorá uviedla, že predmetom 2. rozpočtového opatrenia je
aktualizácia rozpočtu, ktorý zohľadňuje príjmové položky, ktoré boli v priebehu roka zvýšené
o 224,00 €. Vo výdavkovej časti je prekročený rozpočet o 156,00 € v položke 04.7.3,
487,00 € v položke 8.4.0 a 70,00 € v položke 04.5.1. Zvýšenie výdavkových položiek tvorí
nedoplatok elektrickej energie v DĽR a Dome smútku z dôvodu ročného vyúčtovania
preddavkov a zakúpenie katebitu na úpravu miestnych komunikácií.
Poslanec Peter Kollár navrhol presunúť bod rokovania na ďalšie zasadnutie OZ, nakoľko 2.
rozpočtové opatrenie nebolo prerokované vo finančnej komisii.
Mgr. Monika Badová uviedla, že argument p. poslanca Kollára ohľadne 2. rozpočtového
opatrenia, ktoré nebolo prerokované vo finančnej komisii, a preto ho žiada preložiť na ďalšie
rokovanie OZ je nesprávny, pretože podľa Rokovacieho poriadku OZ vo Vieske nad Žitavou
predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu sú oprávnení okrem iných aj zamestnanci obce
Vieska nad Žitavou. Ďalej uviedla, že návrh 2. rozpočtového opatrenia bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním OZ. Ekonómka obce nie je
povinná predkladať materiály na predrokovanie finančnej komisii. Oboznámila poslancov, že
obec nemôže realizovať výdavky pred schválenou úpravou rozpočtu, čo je v rozpore so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Starosta je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky
uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte.
Môže prísť k situácii, že obec nemôže zaplatiť faktúru za elektrickú energiu a tým hrozí
odpojenie elektromeru na Dome smútku a DĽR.
Poslanec Václav Zelenka sa informoval, v akej výške sú nedoplatky.
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Ekonómka obce uviedla, že nedoplatok na Dome smútku je vo výške 222,94 € a v DĽR
155,59 €.
Poslanec Radoslav Šabík navrhol presunúť 20,00 € z inej položky, ako z položky 03.2
ochrana pred požiarmi, napr. z položky 05.1 Nakladanie s odpadmi.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 2. Rozpočtové opatrenie s nasledujúcou zmenou:
Navrhovanú položku 03.2 Ochrana pred požiarmi presunúť na položku 05.1 Nakladanie
s odpadmi vo výške 20,00 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 8
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce Zoltán Nagy predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2015.
Poslanec Václav Zelenka mal dotaz, ako prebehla kontrola uznesení, nakoľko k bodu
rokovania – Kontrola plnenia uznesení by mal správu predniesť hlavný kontrolór, a nie
starosta obce.
Zoltán Nagy sa vyjadril, že kontrola plnenia uznesení prebehla v rámci obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. a II.
polrok 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 9
Správa hlavného kontrolóra.
1. Hlavný kontrolór Zoltán Nagy predložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej
činnosti za rok 2014, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o cestovných
náhradách, nakladania s majetkom, vedením účtovníctva a kontrole stavu záväzkov.
Hlavný kontrolór plnil úlohy: predloženie odborného stanoviska k záverečnému účtu
obce, stanovisko k rozpočtovým opatreniam, spolupráca pri vypracovávaní návrhov
VZN a smerníc.
2. Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok 2014 - 2015 (I.Q.2015).
Kontrolované obdobie: 01.01.2014 -31.03.2015. Účelom kontroly bolo overenie stavu
kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi alebo vnútornými
aktmi riadenia a postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole sťažností
fyzických a právnických osôb. Kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení zákona
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o sťažnostiach. Sporné prípady rieši operatívne starosta obce, v roku 2015 komisia
verejného poriadku nebola zriadená.
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly na návrh
poslancov na 3. zasadnutí OZ dňa 13.04.2015 za rok 2013 a 2014. Cieľom kontroly
bolo overiť, či finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu obce na vyplatenie
cestovných náhrad boli použité v zmysle zákona a bola zameraná aj na správnosť
vyplnenia cestovného príkazu, povolenia a vyúčtovania cesty. Na základe zistení
hlavný kontrolór ukladá zaktualizovať Smernicu č. 4 o cestovných náhradách
a zapísať aktuálne používané motorové vozidlá na pracovné cesty zamestnancov
obecného úradu. Ďalej boli kontrolované faktúry a bankové výpisy. Kontrolou bolo
zistené, že úhrady sa realizujú na podklade účtovných dokladov. Faktúra na
záchranné povodňové práce bola uhradená z transferu Ministerstva vnútra SR.
Výdavky na povodňové zabezpečovacie, záchranné práce a povodňové škody sa
vyhodnocujú na základe zákona o ochrane pred povodňami. Odmeny zamestnancom
mimo pracovného pomeru sa vykonávali počas zastupovania dlhodobej PN učiteľky
MŠ a za prácu vedúcej školskej jedálne. Ďalej bolo kontrolované vyplatenie odmien
poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií a odmeny za voľby a referendá,
ktoré sú refundované zo ŠR. Kontrola pohybu v pokladni – materiál do výšky
obstarania 250,00 € sa po zakúpení dostáva ihneď do spotreby. Neeviduje sa na
podsúvahových, ani na skladových účtoch. Súčasťou výdavkových dokladov sú bloky
z registračnej pokladne. Poslancom prítomným pri kontrole bolo umožnené
nahliadnuť do dokladov, ktoré si vybrali náhodným výberom. Správa o výsledku
následnej finančnej kontroly bola prerokovaná so štatutárom obce. Ku kontrolným
zisteniam neboli uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti.
Poslanci OZ mali k predloženej správe pripomienky:
Poslanec Václav Zelenka uviedol, že súčasťou cestovných príkazov by mal byť záznam
o premávke vozidla a správa k cestovnému príkazu nie je presná. Mala by obsahovať
konkrétne fakty, či služobná cesta splnila účel a čo presne sa vybavilo. Ďalej sa zaujímal, či
má právo starosta obce sám sebe schvaľovať cestovné príkazy.
Poslanec Peter Kollár sa informoval, či materiál vo faktúre za protipovodňové služby je
uskladnený na obecnom úrade.
Poslanec Ján Lévay sa pýtal, či bola odmena členom komisií OZ vyplatená len na základe
prezenčnej listiny, t .j. bez odovzdania zápisnice z rokovania komisie.
Starosta obce uviedol, že čo sa týka faktúry za protivodňové služby, obec požiadala firmu
o pomoc pri vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity a zabezpečovaní záchranných prác.
Riadiacim orgánom bolo životné prostredie, ktoré
výdavky súvisiace s povodňami
prekontrolovalo. Faktúra bola firme uhradená po zaslaní finančných prostriedkov na náš účet.
Komisie obecného zastupiteľstva sú administratívne samostatné, je na nich či si spravia
výstup zo zasadnutia komisie alebo predložia len prezenčnú listinu, ako podklad na vyplatenie
odmien.
Príkazy na cestu si schvaľujem sám, oprávňuje ma na to zákon o cestovných náhradách.
Tento zákon neurčuje vzor správy k cestovnému príkazu. Pri kontrole boli predložené
cestovné príkazy, ktoré obsahovali aj správu k cestovnému príkazu. Na služobné cesty
využívam vlastné motorové vozidlo, ktoré sa používaním opotrebováva, preto navrhujem
zakúpiť služobné auto.
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Poslanec Peter Kollár žiadal preposlať správu hlavného kontrolóra všetkým poslancom OZ,
aby ju mohli prerokovať na finančnej komisii.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra:
a) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014
b) Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok 2014 a za I. štvrťrok 2015
c) Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej na podnet OZ zo dňa
13.04.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 10
VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 1/2012 o podmienkach používania zábavnej
pyrotechniky na území obce Vieska nad Žitavou.
Starosta obce uviedol, že v čase prijímania všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
používania zábavnej pyrotechniky na území obce, normotvornú pôsobnosť obcí vymedzovalo
ustanovenie § 36 g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. Podľa tohto ustanovenia mohla obec
obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné
a oslavné účely na území obce. Predmetné ustanovenie bolo zákonom č. 58/2014 Z.z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií zrušené a tým bolo zrušené aj oprávnenie
obcí prijímať VZN upravujúce používanie zábavnej pyrotechniky na území obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Vieska nad Žitavou č.
1/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o podmienkach používania
zábavnej pyrotechniky na území obce Vieska nad Žitavou.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 11
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV opatrenie 4. – Investície do hmotného
majetku „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“.
Starosta obce informoval, že bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP na
vybudovanie spoločných zariadení. Oprávneným prijímateľom finančnej pomoci sú obce,
v ktorých boli vykonané projekty pozemkových úprav. V zmysle platnej legislatívy
spoločnými zariadeniami a opatreniami sú poľné a lesné cesty slúžiace na sprístupnenie
pozemkov, opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú vo vytvorení
biokoridora, sprievodnej zelene a opatrenia zabezpečujúce zadržiavanie vody v území pred
povodňami. Obec spĺňa podmienky uvedené vo výzve, preto sa môže uchádzať o dotáciu.
V minulosti bol vybraný balík projektov, ktorý zahŕňal 5 spevnených ciest a 2 ekologické
opatrenia. Na predmetné projekty bolo vydané stavebné povolenie, ktoré v súčasnosti už nie
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je platné. Starosta navrhuje zaradiť prioritne do projektu cestu na vinice. Ak sa projekt
odsúhlasí, musí sa dať projektantovi upraviť. Ďalšou možnosťou je projekt odvodňovacieho
kanála za obcou a projekt zelene. Dátum uzavretia výzvy je 24.09.2015.
Poslanec Václav Zelenka navrhol zaradiť do žiadosti projekt cesty za obcou, ktorá by bola
vhodná z pohľadu protipovodňového zariadenia. Zamedzilo by sa k vystúpeniu spodnej
hladiny vody v rodinných domoch na ulici Mlynská a vznikli by stavebné pozemky pre
mladých ľudí.
Poslanec Ján Lévay informoval, že sa tam nachádza parcela spoločenstva urbárnikov Viesky
nad Žitavou, ktorá je v správe SPF. Pôvodne tam bol kanál, keby sa realizovala spevnená
cesta, chcel vedieť, či by kanál bol predmetom projektu.
Poslanec Radoslav Šabík konštatoval, že nad pozemkami je elektrické vedenie vysokého
napätia a v 15 m vzdialenosti nesmie byť nič.
Starosta obce uviedol, že kanál nie je predmetom stratégie. Dôležitou súčasťou ochrany pred
povodňami je aj prečistenie jarku za dedinou. Je v ňom vyrastených veľa náletových drevín.
Jarok patrí štátnemu podniku Hydromeliorácie, ale obec ho môže dostať do prenájmu.
Poslanci OZ navrhli prioritne riešiť projekty nasledovne: cesta za dedinou, viničky a jarok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV – Investície
do hmotného majetku „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“ US5, US2, US3,
MBK – N1.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 12
Zámer revitalizácie studničky a priľahlých pozemkov v časti obce Viničky.
Návrh projektu predložil poslanec Peter Kollár. Hlavným cieľom projektu je protipovodňová
ochrana časti viničky, cesty k starej strelnici a na vinice, vyklčovanie od náletových drevín
a obnovenie priechodnosti odvodňovacích kanálov a znovu vytvorenie rybníka. Oslovia sa
súkromné spoločnosti zaoberajúce sa drevnou štiepkou. Zaťaženosť obecného rozpočtu na
tento projekt bude minimálna. Firma si náklady na výrub a čistenie pozemkov vyúčtuje
z drevoštiepkového materiálu.
Starosta obce uviedol, že pôvodný zámer bola revitalizácia studničky a teraz sa projekt
rozšíril na viničky, rybník a ďalšie pozemky. Treba požiadať príslušné orgány o súhlas na
výrub drevín. Obec nemá prostriedky na údržbu týchto pozemkov, aby to znovu nezarástlo.
Poľovné združenie platí obci nájom za tieto pozemky, ktoré využíva ako poľovný revír. Bude
sa musieť tento zámer prediskutovať aj s poľovníkmi. Zároveň sa dotazoval, aké využitie
bude mať projekt a čo sa tam plánuje.
Poslanec Peter Kollár oboznámil s tým, že revitalizácia sa robí za účelom voľnočasového
využitia pre obyvateľov obce. Vyčistené pozemky dať do prenájmu na senáž alebo na pasenie
dobytka. Pre obec to budú minimálne náklady.
Poslanec Ján Lévay uviedol, že zámerom je dať pozemky do pôvodného stavu, ponúknuť do
prenájmu a obec bude mať z toho finančné prostriedky. Rybník a celá oblasť je podmáčaná,
prečistiť sa majú odvodňovacie kanály. Slepčany ich majú prečistené a role odvodnené.
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Poslanec Václav Zelenka doplnil, že obec má povinnosť starať sa o pozemky. Jedná sa
o invázne rastliny, ktoré sa postupne objavujú v háji, na studničke. Konzultovali to s firmou,
ktorá sa zaoberá štiepkou a náklady za vyčistenie rybníka, prečistenie jarkov si zaráta
z drevoštiepkového materiálu. Obec má požiadať o povolenie na výrub okresný úrad
životného prostredia.
Poslanec Radoslav Šabík uviedol, že oblasť studničky sa dá využiť aj na stretnutie Viesok
a s poľovníkmi sa už hovorilo a súhlasia s tým.
Mgr. Monika Badová upozornila na výber dodávateľa. Výber musí byť v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní, kde sú stanovené aj limity výšky zákazky. Pokiaľ by sa uzatvorila
zmluva s dodávateľom, ktorý v zmluve deklaruje náklady nižšie, ako stanovené limity
v zákone o verejnom obstarávaní a následne by vznikli ďalšie nepredvídateľné náklady nad
zákonné limity, obec musí uskutočniť nové verejné obstarávanie.
Poslanec Peter Kollár dodal, že v zmluve s firmou, ktorá bude štiepkovanie prevádzať, bude
uvedené, že náklady nad 1000,00 € pôjdu cez elektronické trhovisko.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekt Revitalizácia studničky časť Viničky v nasledovnom
rozsahu. Revitalizácia časti Viničky s priľahlými obecnými pozemkami – vyčistenie od
náletových drevín, vyčistenie odvodňovacích kanálov, vyčistenie rybníka za účelom voľno
časového využitia pre občanov obce.
LV č. 1271 – vlastník Obec Vieska nad Žitavou
Parcely číslo: 1424 - TTP Viničky
1215 - ost. pl. odv. kan.
1216 - ost. pl. rybník
1192 - ost. pl. odv. kan.
1276 - ost. pl. ob. poz.
1280 - ost. pl. ob. poz.
1319 - TTP ob.poz.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 13
Správa o stave a postupoch pri udržiavaní poľnohospodárskej pôdy a integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Správu predložil poslanec Václav Zelenka, ktorý v súvislosti s revitalizáciou studničky
a priľahlých obecných pozemkov poukázal na potrebu a nutnosť dodržiavania zákona č.
34/2014 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia. Z daného vyplýva, že v prvom rade obec musí
ísť vzorom a dať si do poriadku pozemky vo svojom vlastníctve v zmysle citovaného zákona
a následne poukázať a upozorňovať občanov, resp. vlastníkov, aby si poľnohospodársku pôdu
udržiavali v stave ako ukladá zákon. Za posledné roky sa stále viac vyskytujú invázne
rastliny, ktoré je potrebné v zmysle zákona likvidovať. Taktiež je potrebné sa zaoberať
vybudovaním skládky bio odpadu, aby sa zamedzilo spaľovaniu a voľným skládkam tohto

11

odpadu na rôznych miestach v obci. Zariadenie na drtenie je zakúpené, ale sa nevyužíva. Je
potrebné hľadať priestor, kde by sa dala vybudovať skládka odpadu.
Starosta obce uviedol, že obec v uplynulých obdobiach podávala projekty na
environmentálny fond na podporu domáceho kompostovania a nákup technológií na
zhodnocovanie biologického odpadu. Tieto projekty neboli schválené. Skládka biodpadu sa
plánovala na pozemku bývalej pieskovej bane. Do 10 m2 nie je potrebné stavebné povolenie.
Poslanec Václav Zelenka konštatoval, že miesto na skládku biodpadu by bolo. Treba nájsť
systém, akým spôsobom podrtiť odpad – občania by priviezli konáre na skládku alebo by sa
vyhlásilo, v ktorý deň sa bude drtiť.
Starosta obce informoval, že obec drtič využívala pod cintorínom, kde boli nanosené konáre.
Neskôr tam začali ľudia okrem konárov začali nosiť kamene a iný odpad.
Poslanec Peter Kollár poukázal na to, že občania spaľujú v záhradách odpad, najmä plasty.
Je nutné formou osvety vysvetliť občanom, že ich konanie nie je správne. Prispievajú tým
k znečisťovaniu životného prostredia. Separovaním sa významne znižujú náklady na
likvidáciu komunálneho odpadu.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje obecnému úradu:
1. zabezpečiť informovanosť občanov formou osvety a cestou web stránky obce,
oznamov na vývesnej tabuli a pod. o povinnosti ochrany poľnohospodárskej pôdy
2. hľadať mimorozpočtové zdroje vo forme dotácií, príspevkov, výziev a pod., do tohto
procesu zapojiť pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva za
účelom zlepšenia životného prostredia, o takýchto aktivitách podávať informácie na
OZ v bode kontrola uznesení
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 14
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Energetika,
Budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia, kapitola Ministerstva hospodárstva.
Starosta obce informoval, že bola zverejnená výzva na nenávratný finančný príspevok –
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Cieľom projektu je výmena svetiel za LED žiarovky.
Celkové náklady projektu sú do 20 000,00 €, 5% z celkovej obstarávacej ceny je
spolufinancovanie. Termín podania projektu je v septembri. Dovtedy musí prebehnúť
výberové konanie na dodávateľa. Na tento projekt potrebujeme schváliť aj predĺženie PHSR
obce, ktorá je do roku 2013. Nový Program rozvoja obce sa v súčasnosti vypracováva
v spolupráci s Mikroregiónom Požitavie Širočina.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) uchádzanie sa obce Vieska nad Žitavou o NFP na modernizáciu verejného osvetlenia
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Prioritná os: 2
Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
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b) náklady spojené s podaním žiadosti o NFP (vypracovanie pasportizácie verejného
osvetlenia, energetickú štúdiu verejného osvetlenia, realizačný projekt s rozpočtom
a rozsahom modernizácie, verejné obstarávania, vypracovanie žiadosti a záverečné
svetlotechnické merania v prípade úspešne realizovaného projektu)
c) 5% kofinancovanie (spolufinancovanie) z celkovej obstaranej (vysúťaženej) sumy na
modernizáciu verejného osvetlenia.
d) predĺženie platnosti schváleného PHSR Obce Vieska nad Žitavou do 31.12.2015

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

5
0
0
0

/Kollár, Lévay, Mladý, Šabík, Zelenka/

K bodu 15
Rôzne.
a) Poslanec Václav Zelenka predložil koncept žiadosti o vypracovanie odborného
posudku o výrub náletových drevín, ktorú má obec zaslať na Štátnu ochranu prírody
v Nitre. Vypracovanie posudku je potrebné k projektu revitalizácia studničky
a priľahlých pozemkov v časti obce Viničky.
b) Starosta obce informoval, že obecnému úradu bola doručená z Ministerstva vnútra
zmluva o výpožičke hasičského automobilu. V sobotu sa v Nitre uskutoční školenie na
obsluhu vozidla.
c) Starosta obce informoval, že COOP Jednota Nitra, SD bola opätovne zaslaná žiadosť
o riešenie rekonštrukcie predajne potravín v obci. V minulom roku zástupcovia COOP
Jednoty Nitra, SD prisľúbili, že opravu objektu uskutočnia v mesiaci jún 2015.
Ekonomická riaditeľka, poverená zastupovaním generálneho riaditeľa v odpovedi na
list uviedla, že z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie administratívnej
budovy v centre Nitry predkladajú náhradný termín realizácie, a to do 31.08.2015.
d) Starosta obce informoval, že kontajner na papier je umiestnený na súkromnom
pozemku a je potrebné ho odtiaľ odviezť. Jednou z možností je zakúpenie plechovej
garáže a umiestniť ju do Dvora ľudových remesiel. Vyzbieraný papier by potom firma
z Čiernych Kľačian, ktorá sa zaoberá separovaným odpadom, odviezla. Ďalšou
z možností je, že firma určí termín, kedy príde zbierať papier - napr. v sobotu.
Podmienky zberu by boli zmluvne upravené.
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K bodu 16
Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie bolo ukončené o 22.30 h.
Vieska nad Žitavou, 29. júna 2015

Štefan Mladý
starosta obce

Overovatelia:
Václav Zelenka

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

Ján Lévay

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

Zapísala: Mária Kunkelová

14

