OBEC ŽALOBÍN
Obecný úrad
Žalobín 144, 094 03 Žalobín

ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Žalobín, konaného dňa
11.09.2020 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu Žalobín

Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program:
Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesenia
Informácia o hospodárení obce za I. polrok 2020
Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky a výročná správa
o hospodárení obce Žalobín za rok 2019
6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Bod č. 1

11. zasadnutie OZ otvorila p. starostka obce Mgr. Valéria Račková.
Privítala prítomných poslancov.
Navrhla za overovateľov zápisnice: Mgr. Mária Lešková
Ing. Slavomír Demčák
zapisovateľka: Mária Kukurucová

Bod č. 2

Starostka obce predložila poslancom na schválenie program rokovania
OZ, ktorý navrhla doplniť o ďalší bod rokovania OZ - bod č. 7 :
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z .
o slobodnom prístupe k informáciám. Poslanci s doplnením programu súhlasili.
Program bol jednohlasne schválený.

Bod č. 3
Bod č. 4

Na predchádzajúcom OZ nebol žiaden bod ukladá ani doporučuje.
Informáciu o hospodárení obce za I. polrok 2020 podala ekonómka obce
Mária Kukurucová.
Bežné príjmy k 30.06.2020 : 329 819,11 Eur – plnenie 57,23 %.
Bežné výdavky k 30.06.2020 : 251 419,60 Eur – plnenie 40,43 %.
Kapitálové príjmy k 30.06.2020 : 30 000,00 Eur – plnenie 83,33 %.
Kapitálové výdavky k 30.06.2020 : 0,00 Eur.
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Finančné operácie príjmové k 30.06.2020 : 9 778,14 Eur – plnenie 100 %.
Finančné operácie výdavkové k 30.06.2020 : 5 004,00 Eur – plnenie 50 %.
Všetky informácie o plnení rozpočtu za I. polrok 2020 tvoria prílohu tejto
zápisnice.
Bod č. 5

Nezávislý audítor Ing. Michal Lažo overil účtovnú závierku obce Žalobín
a výročnú správu k 31.12.2019. Na základe overenia skonštatoval, že obec
Žalobín konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách
a podala verný obraz finančnej situácie k 31.12.2019. Správa nezávislého
audítora z overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2019,
Výročná správa o hospodárení obce Žalobín za rok 2019 a Dodatok správy
nezávislého audítora o overení výročnej správy k 31.12.2019 tvoria prílohu
tejto zápisnice.

Bod č. 6

Starostka obce predniesla poslancom žiadosť zo dňa 16.07.2020, doručenej
17.07.2020 pod číslom Ž-171/2020-OCU o odkúpenie pozemku, parcelné číslo
190/32 vo výmere 40,8 m2. Žiadosť doručil Peter Ďuraško, trvale pobytom
094 03 Žalobín 164. Pozemok žiada odkúpiť na stavebné účely. Poslanci
neodporúčali tento pozemok odpredať, nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti
miestnej komunikácie. Cez pozemok vedú optické káble a taktiež neďaleko
je umiestnený elektrický stĺp vysokého napätia.

Bod č. 7

V tomto bode boli poslanci oboznámení so Žiadosťou o sprístupnenie
informácií podľa § 14 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, doručenej dňa 08.09.2020. Žiadateľ žiada prejednať žiadosť
a odpoveď na zasadnutí OZ, zároveň potvrdiť kontrolórkou obce. Starostka
preto všetky otázky zo žiadosti poslancom prečítala. Na túto žiadosť budú
dotyčnej osobe v súlade so zákonom a v stanovenej lehote informácie podané.

Bod č. 8

V rôznom boli poslanci informovaní, že sme dostali podnet od občanov,
že je potrebné prečistiť hydromelioráčne kanály. Na základe toho sme podali
žiadosť na Hydromeliorácie, Vrakúnska 29, Bratislava. Dostali sme však
odpoveď, že prečistenie týchto kanálov nebude zaradené do najbližšieho
obdobia údržby. Údržba v obci Žalobín bola vykonaná v roku 2012
a v roku 2015.
Poslanci boli oboznámení o preasfaltovaní chodníkov a parkoviska pri
Základnej škole Žalobín. Preasfaltovanie ulice v rómskej osade smer ČOV
sa zrealizuje v najbližšom období.
Podarilo sa nám predelimitovať do majetku obce cestu ku škole, parcela CKN
268/3.
Zakúpili sme BG lesné žľaby, ktoré chceme osadiť smerom k lesu na
zachytávanie prívalových vôd z lesa. Na zrealizovanie odvodňovacieho kanálu
sa urobia 3 cenové ponuky a vyberie sa najnižšia cenová ponuka.
Z PSK sme získali 1.600,00 Eur na oživenie ľudových tradícií v obci, avšak
kvôli šíreniu sa pandémie COVID-19 túto dotáciu nebudeme môcť využiť.
Poslanci neodporúčajú uskutočniť akciu v mesiaci október – Úcta k starším.
Tiež z dôvodu pandémie.
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Starostka informovala poslancov, že plánujeme podať žiadosť na
Environmentálny fond na rekonštrukciu ČOV v rómskej osade. Projekt na túto
rekonštrukciu je už vypracovaný. Poslanci k podaniu projektu nemali
námietky.
Starostka obce predložila poslancom návrh na odkúpenie časti parcely
č. KN-E 384/4 o výmere 30 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na
LV č. 394, k. ú. Žalobín, spoluvlastnícky podiel B3+B4 o veľkosti 4/12
k celku (podiel na predaj 10 m2). Vlastníkom je p. Hedviga Maršíková,
rodená Orosová, nar. 22.10.1949, trvale pobytom 094 03 Žalobín 53.
Poslanci s odkúpením pozemku jednohlasne súhlasili, nakoľko sa jedná
o pozemok na výstavbu Čistiarne odpadových vôd v obci Žalobín.
Riaditeľstvo Základnej a Materskej školy v Žalobíne požiadalo obecné
zastupiteľstvo o delegovanie člena do Rady školy pri MŠ a ZŠ Žalobín za
zriaďovateľa. Poslancami bola navrhnutá Mgr. Mária Lešková a zároveň
jednohlasne schválená.
Starostka obce požiadala komisiu pre posudzovanie majetkových priznaní
predstaviteľov obce, aby majetkové priznanie starostky posúdila a vypracovala
zápisnicu zo zasadnutia.
Ďalej poslanci boli informovaní, že obec požiadala Ministerstvo vnútra SR
a DHZ SR o dodanie protipovodňového vozíka. Dostali sme zamietavú
odpoveď, že protipovodňové vozíky momentálne nie sú k dispozícií.
Nakoniec boli poslanci informovaní o nainštalovaní kamerového systému
v obci za pridelenú dotáciu.
Bod č. 9

Diskusia:
- V diskusii nevystúpil nikto

Bod č. 10

Poslancom bol prednesený návrh na uznesenie. Všetky boli jednohlasne
schválené.

Bod č. 11

V závere pani starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončila.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Mária Lešková
Ing. Slavomír Demčák

Zapísala:

Mária Kukurucová

Starostka obce:

Mgr. Valéria Račková
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