Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zálesí,
konaného dňa 15.6.2010
Program: 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z 13.4.2010
4. Činnosť komisií
5. Záverečný účet obce Zálesie k 31.12.2009
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
7. Správa nezávislého audítora za rok 2009
8. Návrh zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Zálesie – Jágerňa I.
9. Rôzne: a/ žiadosť p.Dinkovej o odpustenie časti nedoplatku
b/ prijatie daru na rozšírenie komunikácii
c/ informácia o stave kanalizácie
d/ zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zálesie na rok
2010
e/ schválenie obnovy kontokorentného úveru od OTP banky Slovensko
f/ informácie o stave investičnej akcie „Úprava verejného priestranstva
v centrálnej časti obce Zálesie „
g/ informácia o vykonanej kontrole „Implementácie rozpočtovania
v rozpočtovom procese miest a obcí“ NKÚ a prerokovanie výslednej správy

z kontroly
h/ informácie o priebehu a výsledku volieb do NR SR dňa 12.6.2010 v obci
Zálesie
i/ informácia o cenovej ponuke na opravu ciest
10. Pripomienky a návrhy občanov
11. Uznesenie
12. Záver
Ad 1. Zasadnutie zahájil a po celý čas viedol p. starosta Meško. Skonštatoval, že počet
prítomných poslancov je 5. Neprítomný p. Ing. Turok Heteš, ktorý sa ospravedlnil a p. Milan
Brincko, ktorý sa ospravedlnil. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľa
určil p. Čechovú, pracovníčku obecného úradu, za overovateľov zápisnice p. Dózu a p.
Pergera.
Ad 2. Za členov návrhovej komisie boli schválení: p. Ing. Z. Červenková, p. D. Pokrývkaa p.
Jozef Války
Ad 3. Kontrola plnenia uznesení. Ku kontrole plnenia uznesení neboli vznesené pripomienky.
Ad 4. Činnosť komisií
p. Pokrývka – stavebná komisia zasadala podľa potreby, riešili sme drobné stavby, oplotenia,
vyjadrenie k zadaniam architektonických štúdií
p. Červenková – komisia pre ŽP – riešili na zasadnutiach – kontrola čistoty verejnej zelene v
obci, p. starostovi odovzdali fotodokumentáciu zaburinených pozemkov, ktorým budú
následne odoslané listy. Obec organizovala jarné upratovanie na zbernom dvore boli
umiestnené dva veľkokapacitné kontajnery, tiež sa uskutočnil zber elektronického odpadu.
Ďalšia akcia bola čistenie Malého Dunaja, ktorá sa konala v rámci spojenia troch obcí Ivanka
pri Dunaji – Zálesie – Malinovo.

p. Války – komisia pre kultúru a šport – zorganizovali sme viac akcií a to vo februári
karneval, v máji Deň matiek , 29.5.2010 – Deň detí a hody s veľmi bohatým programom.
Akcie mali slušnú návštevnosť a dobrá odozva medzi ľuďmi. Ďaľšie akcie, ktoré nás čakajú
zájazd do Terchovej s dôchodcami a športovcami a rozlúčka s prázdninami v posledný
augustový víkend. p. Červenková spomenula ešte akciu, ktorú chcú zorganizovať 4.7.2010 –
„Psí karneval“.
Ad 5. Záverečný účet obce Zálesie- predniesla p. Ing. Fulopová /príloha zápisnice č. 1/
Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu v sume 40.938 € a kapitálového rozpočtu v sume
13.509€. Celkovo možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo prebytkom
vo výške 54.447 €.
Ad 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu /príloha zápisnice č. 2/ - p.
Ing. Fulopová spracovala odborné stanovisko na základe predloženého návrhu záverečného
účtu obce Zálesie za rok 2009 Návrh bol zverejnený dňa 1.6.2010 na úradnej tabuli obce. Na
záver skonštatovala, že návrh záverečného účtu obce Zálesie za rok 2009 je spracovaný v
súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje všetky prdpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. V zmysle
§ 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Zálesie za rok 2009
výrokom celorečné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Ad 7 . Správa nezávislého audítora – p. starosta uviedol, že sa uskutočnil audit účtovnej
závierky obce Zálesie, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2009, výkaz ziskov a strát a poznámky
k účtovnej závierke ako aj prehľad významných účtovných zásada a metód a ďaľších
vysvetľujúcich poznámok. Uskutočnil sa aj audit rozpočtu obce. Názor auditora – Účtovná
jednotka zúčtovala do nákladov na účet 518 – ostatné služby náklady na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku v sume 13 933,83 € mali byť účtované na účet 042 –
obstaranie dlhodobého hmotného majetku. „Podľa môjho názoru ročná účtovná závierka a
rozpočet overovanej obce Zálesie, okrem nedostatku uvedenom v predchádzjúcom odseku
vyjadruje verne vo významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu v súlade s
platnými predpismi a postupmi na jej zostavenie k 31.12.2009. /príloha č. 3/

Ad 8. Návrh zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Zálesie – Jágerňa I.návrh bol predložený poslancom, ktorý skonštatovali, že návrh zadanie je v súlade s
Územným plánom obce Zálesie.
Ad 9. Rôzne
a/ žiadosť p. Dinkovej o odpustenie časti nedoplatku – vyjadrenie poslancov po
vydokladovaní finančnej situácie ( potvrdenie z Úradu práce o evidencii – manžel, zastavenie
podnikateľskej činnosti od Vás) OZ schvaľuje odpustenie 50% nedoplatku t.j. 99,37 €.
b/ - prijatie daru pozemku parc.č. 1318/386 ostatná plocha o výmere 32 m2 na rozšírenie
komunikácie od Vladimíra Brenčiča, nar. 7.9.1967, bytom Tomanova 47, Bratislava
- prijatie daru pozemku parc.č. 1477/286 orná pôda o výmere 378 m2 na rozšírenie
komunikácie od Ing. Drahomíra Miháleka, nar. 27.10.1960, bytom Kaplinská 3, Bratislava
- prijatie daru – pozemku parc.č. 1311/53 ostatné plochy o výmere 771 m2 a 1318/268
ostatné plochy o výmere 728 m2 od i.m.I.-Plus, s.r.o. IČO 35853948 so sídlom na
Lazaretskej 31, Bratislava
-prijatie daru – pozemku parc.č. 1318/388 zast. plochy vo výmere 62 m2 od Co Fin
Inžiniering, s.r.o. IČO 45 507 414 so sídlom na Lazaretskej 31, Bratislava
c/ informácia o stave kanalizácie – p. starosta informoval, že kanalizácia bola skolaudovaná
s podmienkou do 31.7.2010 uviesť povrch komunikácii Terchovská, Starobystrická, Poľná do
pôvodného stavu. Toho času sa pripravuje zmluva o prevádzkovaní medzi BVS a.s. a firmou
Globe International LTD s.r.o..
d/ zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – predniesla p. Ing. Fulopová
/príloha zápisnice č. 4/
e/ schválenie obnovy kontokorentného úveru z OTP banky na rok 2010 vo výške 20.000,-€
predniesol p. starosta. Poslanci súhlasili bez výhrad

f/ p. starosta informoval o stave projektu „Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti
obce Zálesie“ - zmluva s Ministerstvom výstavby bola podpísaná. Stavenisko bolo odovzdané
25.5.2010 f. Marlis, ktorá bude stavbu realizovať.
g/informácia o vykonanej kontrole „Implementácie rozpočtovania v rozpočtovom procese
miest a obcí“ p. starosta informoval, že bolo prijaté uznesenie v OZ dňa 13.4.2010, ktoré
nemalo dobrú formuláciu. Toto uznesenie je nutné zrušiť a prijať 3 nové podľa pokynu NKÚ.
h/ informácia o priebehu volieb do NR SR 2010, informáciu podal p. starosta, výsledky
volieb v obci Zálesie tvoria prílohu zápisnice č.5. P. starosta poďakoval okrskovej volebnej
komisii za dobre odvedenú bezproblémovú prácu.
i/ informácia o cenovej ponuke na opravu ciest za vysprávkovanie od p. Slamu
p. Perger pripomenul, že f. Globe International LTD je potrebné uložiť pokutu za rozkopanie
Poľnej ulice bez rozkopávkového povolenia – p. starosta odpovedal ,že JUDr. Špačková
spracuje pokutu do 15.7.2010. Poslanci sa dohodli, že pokuta by mala byť v najvyššej možnej
miere
Ad 10 Pripomienky a návrhy občanov
p. Štiglicová – pripomienka k zadaniu UŠ Jágerňa I. Etapa – žiada aby bola do štúdie
zaradená aj ich časť pozemku, ktorá bola určená v ÚP obce ako plochy na rekreáciu
p. Štiglicová – či sa plánuje prekládka vysokého napätia na Poľnej ulici – p. starosta
odpovedal, že túto problematiku prerokovával s elektrárňami, ale zatiaľ sa nevyjadrili kedy sa
bude prekládka realizovať.
p. Štiglicová – v erbe obce sú 2 americké topole – či sa plánuje s dosadbou, lebo terz je len
jeden topoľ na Malinovskej ulici
p. Salanič, P. Bahúľ a p. Stančíková – pripomienka k rýchlosti na Malinovskej ulici, či by
nebolo možné častejšie meranie, alebo umiestnenie radarov na začiatku a na konci Zálesia –
p. starosta odpovedal, že zistí čo je možné v tejto veci urobiť, koľko by stál radar a kto by ho
financoval keďže sa jedná o štátnu cestu

Ad 11 Uznesenie– p. Ing. Červenková prečítala návrh uznesenia. p. starosta dal hlasovať.
Uznesenie bolo schválené všetkými 5 poslancami
Ad 10/ Záver
p. starosta poďakoval prítomním za účasť a ukončil zasadnutie
Overovatelia zápisnice: p. Dóza Jozef …..........................
p. Perger Marián

V Zálesí 15.6.2010
starosta obce
Ing. Jozef Meško

…...................

