ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.11. 2012 Ocú Boleráz
Počet poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet prítomných poslancov:

Ospravedlnený:
Kontrolórka obce :
Prizvaná ekonómka obce :
Prítomní občania:

9
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
Ing. Igor Ulman
Ing. Andrea Tuchscherová
Gabriela Jarábková
Rastislav Nemček. Roman Vavro, Ing. Ľubomír Krišica,
JUDr. Marián Vrlák

PROGRAM:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.

Zahájenie, určenie overovateľov
Kontrola uznesení
Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2012
Rozpočtové opatrenia
Návrh rozpočtu na rok 2013-2015
Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Boleráz
Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Boleráz
Návrh VZN obce č. 72 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady
Rôzne, diskusia
Uznesenia, záver

Zahájenie, určenie overovateľov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal prítomných poslancov, poslankyne
a prítomných občanov. Z dôvodu PN Ing. Srnkovej poveril starosta spísaním zápisnice JUDr. Ostatníkovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Ing. Dalibora Holúbka a Jaroslava Vyskoča a oboznámil
prítomných poslancov s navrhovaným programom. Poslanci hlasovaním súhlasili s predloženým programom.
Pred začatím rokovania podľa predloženého programu vystúpili prítomní občania JUDr. Marián Vrlák a Rastislav
Nemček so svojimi požiadavkami:
- JUDr. Marián Vrlák predlložil žiadosť o odkúpenie do BSM pre seba a manželku pozemku parc. reg.C KN č.
3442 vo výmere 182 m² z dôvodu, že po vykonaných pozemkových úpravách zistil, že predmetný pozemok
zasahuje do záhrady, ktorej je on so sestrou spoluvlastníkmi a ktorú získal dedením po neb. rodičoch. Záhradu
vždy užívali v celosti až po cestu v domnienke, že sú jej vlastníkmi.
Obecné zastupiteľstvo odporúča
žiadateľovi, aby doložil stanovisko spoluvlastníčky, že nemá záujem o odkúpenie obecnej parcely. Nakoľko
toho času obec pripravuje nové pravidlá určovania cien predávaných obecných pozemkov, žiadosť
o odkúpenie obecné zastupiteľstvo prerokuje po doložení súhlasu spoluvlastníčky a po dohode o cenách
pozemkov v OZ.
- Rastislav Nemček predložil žiadosť podnikateľa Ramona Školudu o umiestnenie stánku s pekárskymi
výrobkami v obci. Poslanci odporúčajú Rastislavovi Nemčekovi informovať záujemcu p. Školudu, že svoju
žiadosť, konkrétne umiestnenie stánku a podmienky prevádzkovania môže prerokovať so starostom obce.
V súvislosti s prebiehajúcimi úpravami verejných priestranstiev poslanci odporúčajú starostovi obce dohodnúť
s nájomcami stánku chovateľské potreby premiestnenie stánku, resp. vypovedať nájomný vzťah.
2 . Kontrola uznesení
Starosta kontroloval uznesenia a odporúčania poslancov z OZ zo dňa 18.08.2012 . Z tohoto zasadnutia OZ
nevyplynuli žiadne termínované uznesenia.
Kontrola vybavenia sťažností občanov a odporúčaní poslancov z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
Sťažnosť Mgr Gonšora na sústavný vandalizmus a rušenie nočného pokoja v areáli bytového domu s.č. 409
občanmi Dávidom Kumančíkom a Martinom Benešom ( OZ 18.8.2012): sťažnosť bola prerokovaná v komisii
verejného poriadku dňa 6.11.2012. Komisia odporučila, aby predseda komisie Ing. Ulman a člen komisie Ing.
Rudolf Mackovčín osobne navštívili porušovateľov Dávida Kumančíka a Martina Beneša a upozornili ich na
protiprávnosť ich konania a na sankcie s tým spojené vo väzbe na skutkovú podstatu priestupku podľa § 49
zákona o priestupkoch, ktorého sa takýmto konaním môžu dopúšťať, a zakázali im zdržať sa v budúcnosti
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akéhokoľvek protiprávneho hrubého správania a konania, používania vulgarizmov, urážania obyvateľov obytného
domu s.č. 409. Komisia zároveň odporučila, aby starosta obce Ing. Pavol Mackovčín písomne upozornil Dávida
Kumančíka a Martina Beneša na protiprávnosť ich konania a na sankcie s tým spojené vo väzbe na skutkovú
podstatu priestupku podľa § 49 zákona o priestupkoch, ktorého sa takýmto konaním môžu dopúšťať, a v ktorom
im zakáže zdržať sa v budúcnosti akéhokoľvek protiprávneho hrubého správania a konania, používania
vulgarizmov, urážania obyvateľov obytného domu s.č. 409 a iných občanov obce. V prípade, ak tieto opatrenia
neprivedú k náprave, za účelom, aby bol zabezpečený pokojný stav v obytnom dome s.č. 409, obec zabezpečí
prejednanie hrubého konania Martina Beneša a Dávida Kumančíka v súlade s § 5 Občianskeho zákonníka vo
väzbe na ust. § 49 zákona o priestupkoch,. Komisia sa s prítomnými dohodla, že oznámia starostovi, resp. na
niektorom z budúcich rokovaní obecného zastupiteľstva, aké účinky mali prijaté opatrenia. Kópia zápisnice
z prejednania sťažnosti bola, ako aj písomné upozornenie starostu obce bolo doručené porušovateľom. Obecné
zastupiteľstvo zobralo vybavenie sťažnosti na vedomie.
Sťažnosť Ing. Ivana Danišoviča na chovanie rodiny Kurincových ( OZ 18.8.2012): z dôvodu neprítomnosti
predsedu komisie verejného poriadku poslanca Ing. Ulmana na rokovaní OZ, nebola poskytnutá poslancom
informácia o spôsobe vybavenia sťažnosti. Poslanci požadujú informáciu na najbližšie rokovanie OZ.
Podnet Zdenky Nemčekovej na dobudovanie chodníka pri cintoríne ( OZ 18.8.2012): starosta informoval, plnenie
podnetu zabezpečuje, oslovil viaceré stavebné firmy, ktoré predložili cenové ponuky na realizáciu. Toho času
prebieha výber najvhodnejšej ponuky, s realizáciou sa plánuje v jarných mesiacoch r. 2013.
Pripomienka Cypriána Hubinského na potrebu opráv v domoch smútku ( OZ 18.8.2012): starosta informoval, že
plnenie podnetu zabezpečuje, oslovil viaceré stavebné firmy, ktoré predložili cenové ponuky na realizáciu.
Najvýhodnejšia bola ponuka p. Klementoviča, ktorý toho času už realizuje výmenu okien.

Odporúčanie poslancov, aby starosta vyzval MUDr. Uhroviča na uvoľnenie pozemku (OZ 29.5.2012):
Odporučenie nie je splnené. Poslanci opätovne požadujú, aby starosta obce osobne bezodkladne navštívil MUDr.
Uhroviča a požiadal ho o odstránenie oplotenia z obecného pozemku, ktorý užíva ako záhradu a skončil užívať
predmetný pozemok. V prípade, ak nedôjde k dohode, požadujú zaslať písomnú výzvu na odstránenie oplotenia
a skončenie užívania pozemku. Poslanci navrhujú, aby sa pri budovaní parkoviska pre pacientov zdravotného
strediska v tejto lokalite počítalo aj s týmto pozemkom. Kontrolórka obce Ing. Tuscherová odporučila, aby
do priestorov areálu zdravotného strediska bolo zabezpečené osvetlenie. Poslanci s odporučením súhlasili
a starosta prisľúbil realizáciu.
Rekonštrukcia prístupovej cesty k Amylum Slovakia spol. s r.o. a premostenie: Posledné rokovanie sa uskutočnilo
12.7.2012, na ktorom starosta oboznámil prítomných s predbežnými cenovými návrhmi na vypracovanie novej
projektovej dokumentácie navrhovanej investičnej akcie obdržanej od dvoch projektantových kancelárií. Nakoľko
sa cenové ponuky výrazne odlišovali, odporúčali prítomní poslanci osobné rokovanie starostu s projektantmi
a vyjasnenie si kompletného zadania úlohy a nadväzne cenového návrhu. Generálny riaditeľ Amylum Slovakia
spol. s r.o. Ing. Kovačovič informoval prítomných o zámeroch spoločnosti zrealizovať investičnú akciu z nákladov
spoločnosti Amylum Slovakia spol. s r.o., pričom mali preveriť právne možnosti realizácie vo väzbe na už
existujúce dokumenty - právoplatné územné rozhodnutie pre stavebníka Obec Boleráz, ako aj všetky ostatné
legislatívno stavebné a finančno daňové predpoklady realizácie tejto investičnej akcie. Zúčastnené strany sa
dohodli na termíne najbližšieho rokovania v predmetnej veci v polovici septembra 2012. Starosta informoval, že
rokoval s generálnym riaditeľom Amylum Slovakia spol. s r.o. Ing. Kovačovičom, ktorý ešte nemal stanovisko
k spôsobu financovania akcie. Poslanci odporúčajú starostovi vyzvať riaditeľa Amylum Slovakia spol. s r.o. Ing.
Kovačoviča na rokovanie v tejto veci, v mesiaci január 2013.
Starosta obce poveril kontrolórku obce, aby k najbližšiemu rokovaniu OZ pripravila kompletne vyhodnotenie
všetkých prijatých a doteraz ešte nesplnených uznesení, pripomienok a odporúčaní poslancov.
3.Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2012
Poslanci OZ obdržali plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2012 .
Poslanci k predloženému dokumentu vyjadrovali svoje návrhy a pripomienky, ktoré zdôvodnil starosta obce
a zamestnankyňa Gabriela Jarábková. Po prerokovaní Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie
rozpočtu za III. štvrťrok 2012.
Rozpočtové opatrenia
Poslanci OZ obdržali rozpočtové opatrenia č. 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012 a 11/2012.
Poslanci k predloženým rozpočtovým opatreniam vyjadrovali svoje návrhy a pripomienky, ktoré zdôvodnil
starosta obce a zamestnankyňa Gabriela Jarábková. Po prerokovaní OZ zobralo na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012 a schválilo rozpočtové opatrenia č. 10/2012 a 11/2012.
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Návrh rozpočtu na r. 2013-2015
Poslanci OZ obdržali Návrh rozpočtu na r. 2013 – 2015 a žiadosti od záujmových organizácií z obce a to od
Telovýchovnej jednoty Slavoj, Poľovníckeho združenia Srnka, Dobrovoľného hasičského zboru I a II, Miestneho
spolku Červeného kríža, Jednoty dôchodcov, Klubu biatlonu, RKC farnosť Boleráz. Starosta informoval, že pri
zostavovaní návrhu rozpočtu zohľadnili aj tieto obdržané žiadosti.
Rokovania obecného zastupiteľstva sa osobne zúčastnili zástupcovia TJ Slavoj Boleráz Ing. Krišica a Roman
Vavro, ktorí zdôvodňovali oprávnenosť svojich požiadaviek na poskytnutie požadovanej finančnej dotácie jednak
úspechmi futbalistov, ktoré sa podarilo dosiahnuť za posledné obdobie a hlavne potrebami realizácie investičných
zámerov v areáli futbalového ihriska z hľadiska potreby podporovať fyzickú kultúru detí, mládeže a všetkých
záujemcov o šport.
Poslanci k predloženému Návrhu rozpočtu na r. 2013 – 2015 diskutovali, vyjadrovali svoje návrhy a pripomienky
podrobne k hlavne k jednotlivým výdavkovým položkám návrhu rozpočtu. Po dôkladnom zvážení priorít rozvoja
obce a potrieb obyvateľov obce, odporučili návrh rozpočtu prepracovať o dohodnuté pripomienky. Pracovníčka
OÚ Gabriela Jarábková pripomienky zapracovala a takto prepracovaný návrh rozpočtu poslanci schválili.

Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Boleráz
Poslanci OZ obdržali Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce. Poslanci k predloženému materiálu
vyjadrovali svoje návrhy a pripomienky, ktoré zamestnankyňa Gabriela Jarábková zapracovala do predloženého
materiálu. Takto upravené Zásady hospodárenia s majetkom obce poslanci OZ upravené o pripomienky
poslancov obce, schválili.
Konečné znenie Zásad hospodárenia s majetkom obce bude poslancom doručené e-mailom a zverejnené na
internerovej stránke obce.
Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Boleráz
Poslanci OZ obdržali Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Poslanci k predloženému
materiálu vyjadrovali svoje návrhy a pripomienky, ktoré zamestnankyňa Gabriela Jarábková zapracovala do
predloženého materiálu. Takto upravené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce o pripomienky
poslancov obce, poslanci OZ schválili.
Konečné znenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce bude poslancom doručené e-mailom
a zverejnené na internerovej stránke obce.
4. Návrh VZN obce č. 72 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady
Poslanci OZ obdržali Návrh VZN obce č. 72 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady. Starosta predložený návrh nového VZN zdôvodnil v porovnaní s toho času platnými VZN č. 69
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Boleráz a VZN č. 70 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Poukázal najmä na skutočnosť, že návrh VZN je
vypracovaný vo väzbe na novelu všeobecne záväzného právneho predpisu o miestnych daniach a poplatkoch
a sú v ňom vykonané zaokrúhľovacie úpravy jednotlivých položiek sadzieb.
Návrh VZN č. 72 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady bol
zverejnený od 14.11.2012 do 24.11.2012 na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce na
pripomienkovanie. V tejto lehote neboli zo strany občanov vnesené k predloženému návrhu VZN žiadne
pripomienky.
Poslankyňa Mgr. Miškovičová odporučila, aby obec vyzvala občanov, ktorý uskladňujú neprimerane dlhú dobu
drobný stavebný materiál, ktorý potrebujú pri stavbách a rekonštrukciách svojich domov na obecných verejne
prístupných pozemkoch, aby tento odstránili. V tejto súvislosti poslanci odporučili, aby do návrhu VZN
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na
rok 2014
zakomponovali poplatok za používanie verejné obecného priestranstva na
dočasné ( určitou lehotou
obmedzené) uskladnenie stavebného resp. iného materiálu a odpadu.
Poslanci po diskusii k predloženému návrhu, VZN
č. 72 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady schválili v znení tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ. Dňom
nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 72 dňom 1.1.2013 sa zrušuje VZN č. 69 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území Boleráz a VZN č. 70 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady.
Poslanec Jaroslav Vyskoč odporučil, aby obec, ako správca dane z nehnuteľností, vykonal v I. štvrťroku 2013
daňovú kontrolu u daňovníkov Amylum Slovakia, spol. s r. o. a Wienerberger s.r.o. za účelom preverenia
skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľností. Na túto skutočnosť obec daňový subjekt
vopred písomne upozorní a požiada ho o pripravenie potrebných dokladov k vykonaniu daňovej kontroly

3

a o určenie zodpovedných zamestnancov, ktorí požadované podklady poskytnú. Poslanci s vykonaním daňovej
kontroly súhlasili.
5.Rôzne, diskusia
Starosta informoval poslancov:
- Informácií obdržanej e-mailom z Mestského úradu Trnava o tom, že Mesto Trnava schválilo nájom pozemkov
v lokalite skládky odpadov. Nakoľko Obec Boleráz doteraz nikto z MÚ Trnava nekontaktoval vo veci nájmu
predmetných nehnuteľností, osobitne ani odplaty za nájom a celkove podmienok nájmu, ani možného
odpredaja predmetných nehnuteľností, považujú poslanci OÚ takýto postup Mestkého úradu v Trnave za
neobvyklý a neprimeraný.
- o obdržanej žiadosti od občianky Ľudmily Žigovej Boleráz 345 o sociálnu dávku. Poslanci žiadosť zamietli
z dôvodu, že podľa VZN č. 46 z r. 2006 jej nevzniká nárok na poskytnutie jednorázovej sociálnej podpory.
- o obdržanej žiadosti od občana Milana Pätoprstého, Boleráz o odkúpenie pozemku parc. č. 1451 za cenu 2,5 €
až 3€/m² s tým, že pozemok navrhovaný na odkúpenie vyznačil na snímke z katastra. Žiadosť je nejasná,
nakoľko žiadateľ v liste nešpecifikuje výmeru, ktorú požaduje odkúpiť ( celá parc. č. 1451 má výmeru 5034m²).
Po preverení žiadateľom vyznačených hraníc predmetu záujmu o kúpu v katastri nehnuteľností zamestnanci
OÚ zistili, že žiadateľ vyznačil nehnuteľnosti, ktoré nie sú len vo vlastníctve obce Boleráz, ale vlastníkmi sú
tretie osoby. Obecné zastupiteľstvo odporúča žiadateľovi, aby uviedol presne dôvod svojej žiadosti,
vyšpecifikoval o akú parcelu vo vlastníctve obce Boleráz má záujem – ak ide o časť parcely, je potrebné ju
určiť geometrickým plánom, ktorý si za týmto účelom musí dať na vlastné náklady vypracovať. Taktiež je
potrebné doložiť informatívnym výpisom k katastrálneho portálu vlastníctvo obce z navrhovanej odkupovanej
parcele. Iba takto predloženú žiadosť, doloženú potrebnými dokladmi môže
obecné zastupiteľstvo
kvalifikovane prerokovať. O stanovisku OZ bude žiadateľ informovaný.
Poslanec Jaroslav Vyskoč predniesol nasledovné pripomienky:
požiadal starostu obce, aby na najbližšie zasadnutie OÚ predložil na prerokovanie Štatút obce,
požiadal o informáciu o vybavení jeho podnetov z predchádzajúcich rokovaní OZ, týkajúcich sa osadenia
dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť motorových vozidiel v lokalite bytoviek. Nakoľko do dnešného
dňa neboli jeho podnety doriešené, OZ odporučilo starostovi prerokovať s Dopravným inšpektorátom
možnosti osadenia značiek obmedzujúcich rýchlosť motorových vozidiel v lokalite bytoviek s označení
Obytná zóna, resp. iné formy zníženia rýchlosti,
informoval o výtlkoch na miestnej komunikácii smerom k AMYLUM SLOVAKIA spol.s r.o. a o nekvalitne
vykonanej oprave na miestnej komunikácii pri železničnej stanici, vykonanej firmou HRT, s.r.o. Poslanci
v tejto súvislosti odporúčali zabezpečiť bezodkladne reklamáciu nekvalitne vykonanej práce na miestnej
komunikácii v lokalite pri železničnej stanici a požadovať odstránenie vád. Pokiaľ ide o výtlky na miestnej
komunikácii smerom k AMYLUM SLOVAKIA spol.s r.o, starosta informoval, že v tejto veci rokoval
s riaditeľom AMYLUM SLOVAKIA spol.s r.o, ktorý prisľúbil výtlky opraviť na náklady spoločnosti. Nakoľko
sa oprava do dnešného dňa neuskutočnila, poslanci odporúčajú starostovi urgovať vykonanie opravy.
Poslanci vyjadrili požiadavku na zabezpečovanie časovo kratších intervaloch v rokovaniach OZ z dôvodu potreby
pravidelnej informovanosti o dianí v obci a operatívneho riešenia problémov obce a z dôvodu, že v opačnom
prípade je predmetom rokovania veľmi široký program, ktorý je obtiažne kvalifikovane prerokovať na jednom
rokovaní. Odporúčajú, aby sa rokovania OZ konali aspoň dvakrát štvrťročne.
Starosta obce vyzval poslancov na väčšiu aktivitu pri poskytovaní pomoci a poradenskej činnosti starostovi ako
členovia jednotlivých komisií.
Starosta obce navrhol pre hlavnú kontrolórku odmenu vo výške 30% z mesačného platu za obdobie 2. polroka
2012, čo poslanci schválili uznesením.
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UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 29. 11. 2012 na Ocú Boleráz
Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
predložený program obecného zastupiteľstva
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 29/ 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz berie na vedomie
plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2012, ktoré tvorí prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 6/2012, ktorí tvoria prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č.31/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 7/2012, ktoré tvorí prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č.32/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 8/2012, ktoré tvorí prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0
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Uznesenie č.33/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 9/2012, ktoré tvorí prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č.34/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 10/2012, ktoré tvorí prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č.35/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 11/2012, ktoré tvorí prílohu zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 36/ 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
Návrh rozpočtu na r. 2013-2015, v znení, v akom je uvedený v prílohe zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 37/ 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje

Zásady hospodárenia s majetkom obce Boleráz , v znení, v akom sú uvedené v prílohe zápisnice
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 38/ 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Boleráz , v znení, v akom sú uvedené v prílohe
zápisnice.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0
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Uznesenie č. 39/ 2012

Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje VZN č. 72 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady v znení, v akom sú uvedené v prílohe zápisnice.
Dňom
nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 72 dňom 1.1.2013 sa zrušuje VZN č. 69 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území Boleráz a VZN č. 70 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz neschvaľuje
jednorázovú sociálnu dávku občianke Ľudmile Žigovej, Boleráz č. 345, z dôvodu, že podľa VZN č. 46 z r.
2006 jej nevzniká nárok na poskytnutie jednorázovej sociálnej podpory.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Uznesenie č. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
Na základe § 18, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. odmenu vo výške 30% z mesačného platu za obdobie 2.
polroka 2012.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

8
8 - JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Dalibor Holúbek,
Miroslav kováč, Ing. Gabriela Vrábliková, Jaroslav Vyskoč
Mgr. Daniela Miškovičová, Cyprián Hubinský
0
0

Prílohy zápisnice sa nachádzajú na Obecnom úrade a sú k dispozícii občanom v zmysle všeobecne záväzných
predpisov a interných predpisov obce.
9. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: JUDr. Jana Ostatníková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Dalibor Holúbek

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

Jaroslav Vyskoč

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

Ing. Pavol Mackovčín
starosta obce
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obecného

8

PREZENENA
LISTINA
z riadnehozasadnutia
obecn6hozastupitel'stva
v Boleraze,
ktor6sa konalo
dha 29.11.20,12
v zasadadkeKD

Ing.PavolMackovdin
JUDr.Jana Ostatnikove
Ing.RudolfMackovdin
IngP
. h D l.g o rU t m a n
Ing. Dalibor
Hol0bek
MiroslavKovdd
Mgr.DanietaMiskovidova
lng.cabrielaVrdblikovii
JaroslavVyskod
Cypridn
Hubinskli
Ing.AndreaTuchscherovd
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