obec Cífer
Nám. A. Hlinku 31, Cífer 91943

Zápĺsnica
z 2. riadneho zasadnutia
ob e cného

zastupltel'stv a

ob

ce Cífer,

ktoré sa uskutočnilo

dňa 29.04.2o2o o L7:30 hođ.
Miesto konanĺa: DK, Cífer

Prezenčná listina:
Pľítomní:
Mgr. Jana Bachratá
Doc. Ing' Tomáš Bacigál, PhD.
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Kľupová

Mgr. Máńa olšová
Mgr' Gabriela Pešková
Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Sarmír

(17:30
(17:30
(17:30
(17:30
(17:30
(17:30
(17:30
(17:30
(17:30
(17:30

-

-

20:30)
20:30)
20:30)
20:30)
20:30)
20:30)
20:30)
20:30)
20:30)
20:30)

ospravedlnený:

Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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L. otvorenie zasadnutia, schválenie programu

ZÁPIs z RoKovANIA:
Starosta obce otvoril 2. riađnezasadnutie oZ, privítal pľítomných a dal hlasovať o programe

UzNEsENIE 13l2ĺ2o2oz
otvorenie zasadnutia, schváIenie pľogramu
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

neschvaĘe
program 2. riadneho zasadnutia oZako bol zverejnenýv pozvánke.
Za (10)

Neprítomní (1)

Mgr. Máńa olšová
Mgr. Gabńela Pešková

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr' Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dľ. Ing. Pavel Kovačócy

Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

UzNESENIE t4l2ĺ2o2oz
otvorenie zasadnutia, schválenie programu
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

schvaĘe
zmenu programu 2. riadneho zasadnutia OZ o doplnenie bodov:

odklad splátok kvôlĺ pandémii COVID_19
Potvrdenie sídla dcérskej spoločnosti Služby Cífeľs.r.o.
Program zasadnutia po zmene bude nasledovný:
1. otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Volba návrhovej komisie, určenie overovatel'ov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa hlavnej kontľolórĘ o kontrole ć. 1'12020 a ć,' 2ĺ2020
5. Návrh Dodatku č.5 k VZN č,.3l20t4 frnancovanie
6. Návrh

vzN

školsĘch zariadení - prerokovanie

č'1'12020 o opatrovatel'skej službe _ prerokovanie

7. Investičnéakcie obce v súvislosti s ekonomicĘmi dopadmi pandémie COVID-I9
8. Informácia o opatreniach obce v súvislosti so šírenímCOVID-I9
9. Čerpanie rozpočtu 2020, prognóza priimov z podieloqých daní

10. odklad splátok kvôli pandémii COVID_19
11. Doplnenie členov Rady školy ZŠ

eG

ov-Zastuoitel'stvo,
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12. Volba príseđiacichpre okresný súd Trnava
13. Prenájom pozemku na Štadiónovej ulici

14. Súhlas s vybudovaním

križovatĘ na časti pozemkov obce - IBV

a HBV Pác

15. Zmluva o zriadení vecného bremena - IBV a HBV Pác

16. Potwdenĺe síđladcéľskej spoločnosti Služby Cífer s.r.o.
17. odpustenie platenia nájomného za prevádzku v pľiestoroch DK Pác
18. Rôzne

1B'1. opätovné uzaťvorenie nájomných zmlúv - bytovy dom Trnavská24A,24B
19. Diskusia

Za

(10)

Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš Bacigál,PhD.
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja

Mgr.Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová

Mgľ. Mária olšová
Mgr. Gabriela Pešková
Iveta Puchoňová
PaedDr' Pavol Sagan

Miloš Šarmír

Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

2. Volba náwhovej komĺsĺe,určenĺeoveľovatelbv zápisnice

ZAPIS z RoKovANIA:
Starosta đalhlasovať o uzneseniach

UZNESENIE

tSl2l2O2Ot

Volba návrhovej komisie, určenie overovatelbv zápisnice
obecné zastupitel'stvo obce Cífer
1. schvď'uje
návľhovú komisiu: Mgr. Jana Bachratá, Dušan Caja

2. určuje
za overovatelbv zápisnice: PhDr. Adńana Krupová, Doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

Za(10)

Neprítomní (1)

eG

ov-Zastupitel'stvo,

Doc. Ing. Tomáš Bacigál,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Mgr. Márĺa olšová
Mgľ. Gabńela Pešková
Iveta Puchoňová
PaedD-r. Pavol Sagan

Miloš Sarmír
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3. Kontrola plnenia uznesenĺ

zAPIS z RoKovANIA:
sPRÁvA ć.2t2o2o

o kontrole plnenia uznesení prijatých oZ v Cífeń v predchádzajúcich zasadnutiach

29.4.2020

oZ _ ku dňu

V sú]ade S s18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoľšíchpredpisov bola vykonaná
kontrola plnenia uznesení prijaých oZ v Cíferi.
Na

1. riadnom zasadnutí v

roku

201"20

oZ bolo pńjaĘých 10 uznesení pod poradoqimi číslamit až 12'

v
Uznesením č. 1'30/L3/20L9 - oZ zobralo na vedomie informáciu pani Vančovej z Implementačnej agentúry
Minĺsterstva práce, sociáInych vecí a rodiny a odporučilo starostovi obce vykonať potrebné právne kroĘ
o priznanie štatúturegistrovaného sociálneho podniku pre Služby Cífer s'r.o' - v ľiešení
Starosta informoval, že v spolupráci s pani Vančovou bol spracovaný projekt socĺáIneho podniku, ktoqý je
základným dokumentom k žiadosti' obec žiada o integračný aj všeobecný štatútsociálneho podniku. Pri
integračnom štatúte je podmienka, že musí by[ časťzamestnancov s čiastočnoualebo plnou invďidĺtou.
Dnes sme vo f.áze, že ideme prijať taĘchto 2 zamestnancov od začiatku mája' Zatĺaľbudú zamestnaní na
čiastočnýúväzok.V projekte je dek]arované, že taĘchto zamestnancov obec pľĺjme 3. Výhody sociálneho
podniku - subvencie na pracovlré miesta do qýšĘ 70% priemernej ceny práce a iné.

Uznesením č. 123/1212019
distńbúcia, a.S. - v riešení

-

oZ schvá]ilo Zmluvu o zriadení vecného bremena pre spoločnosťSPP

-

Aktuálny stav: čaká sa na podpisy zo strany SPP

Uznesením č. 84/8/2019 - oZ poverilo obecný úrad spracovaním zámeru na prenájom nebytoých
priestorov č. 2 nachádzajúci sa na I'NP bytového domu v katastrálnom (vemí označenej súpisný - v riešení
b1ývalej Sokolovne, začiatkom roka prebehlo stľetnutie starostu so zástupcami Ę
Sokol, kde obe strany dospeli k dohode, že sa priestory budú využívaťna športovéúčelybez strojov a bez
neprimeraného hlukového zaťaženiaokolia. Počas nasledqiúcich mesiacov sa priestory upravĺa a poslanci oZ
si ich pôjdu pozrieť. Nové sťažnosti zo strany obyvatelbv bytového domu zatiaľobec neregistruje. Keďsa
prevádzka ukáže ako bezproblémováje možnéuvaŽovať o stiahnutí qipovede. Aktuálna situácia s Covid 19
tento proces zastavila.

Aktuálny stav: pńestory

Uznesením č. 60/5/2019 - oZ schválilo Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej s investormi Ing.
Mĺľoslav Lazorík, sToNE CULTURE spol. s r.o., Ing. Milan Hudák, TOPLAY, s.r.o., ASRA, spol.

sr.o._vrĺešení

Investori v obytnej zőne Pác už v značnej miere splnili svoje záväzĘ zo zmluvy. Aktuálne dobiehajú stavebné
konania na infraštruktúru a rozbieha sa stavebné povolenie na rekonštrukciu kľižovatĘ.Starosta ich
požiadal, aby đalinaprojektovať hrubú stavbu škôlĘ, ktoru by mali postaviť. Predpokladá sa, že v budúcnosti
budú vyhlás ené vyrvy na rozšíreniekapacít pre materské školy, v takomto prípade by mohla obec žiadať
zdroje na dostavbu škôllry.
č-. j9l2 l2n1g -i7
1. súhlasilo s prenájmom pozemkov pri železničnej stanici v Cíferi od
Železníc Slovenskej republiĘ S cenou za nájom vo qýške 0,1 €/m2lročne, 2. poverilo starostu obce Cífer,
aby rokovď so spoločnosťouŽeleznice slovenskej republiĘ o uzatvorení nájomnej zmluvy - v ńešení

rlzncsením

Železniciam slovenskej republiĘ bolo zaslané súhlasnéstanovisko oZ a čaká sa na odpoveď.

-

Uznesením č. 9/112018 a 23/2/20L8

eG ov-Zastupite j'stvo, vytvoľe né :

20.05'2020 o

1'

4 :3

I

oZ schválilo zámer na prenájom, prenájom a nájomnú zmluvu - na
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pozemok o

ýmere

12 m2 pred bufetom

,,HoštáĘ" - majiteľ bufetu bol vyzvaný na podpis Zmluvy - v ńešení

Majĺtelia bufetu đoposiaľneodpovedajú ani nereagujú na qýzvy obce. Nakolko je to dlhodobá záležitosť,
poslanci navrhli, aby obec dala majitelbm v5ŕpoveď a požiadala majitelbv, aby obecný pozemok o r1imere
12m2 vypratali.

Uznesením č. 85/8/2o17 - oZ schválĺlo Zmenu názvu školy Základná umelecká škola, SNP 5, Cífeľna
Základná umelecká škola Ladislava Kupkoviča, SNP 5, Cífer'' - v riešení

''

Starosta informova] poslancov, že pracovníčkaobecného úradu, pani Chalúpková, na príslušnýúrad volala

a odpoveď bola, že ešte to nie je schvĺílené.Nako]ko žiadosť pođliehasprármemu konaniu a úrad MŠje
povinnýv určených lehotách sa k žiadosti vyjađriť,poslanci navrhli, aby žiadosť bola zaslaná opätovne
s pripomienkou, že do dnešnéhodňa obec nedostala vfradrenie k žiadosti'

Uznesením č. LL/1i2020 - oZ súh]asilo s umiestnením VN rozvodov z novovybudovanej trafostanice na
parcele registra ,,C" č,' 1'0406/3 v k.ú. Pác, na stĺp vzdušnéhovedenia pre spoločnosťZápadoslovenská
distľibučná,a.s. - uznesenie (súhlas) bol adresovaný žiađatelbvi.
Uznesením č. 10/1/2020 - oZ schválilo odpľedaj spoluvlastníckeho podielu vo rýške 1B/4B na pozemku
parc. reg. ,,E" ć.966ĺ1', pre kupujúcich Mária Sk]enárová, Peter Sklenár, Ivana Komárová, Ľuboslava Mrvová
- zmluva bola podpísaná a zverejnená L2'2'2020'
Uznesením č. 9/1/2020 - oZ schváIi]o odkúpenie pozemku parc. reg. ,,C" č' 1'71't2, k.ú. Cífer, od Ing.
František Rakús - zmluva bola podpísaná a zverejnená 1'2.2'2020.
Uznesením č. 8/L/2020 - oZ schválilo dodatok č.2 k VZN ć' 31201,7 o qýške príspevku na čiastočnúúhradu
nákladov v vĺŠ,zuŠa školsĘch zariadeniach v zriadbvatel'skej pôsobnosti obce Cífer - dodatok k VZN bol
zverejnený 3.2.2020, účinnýođ18.2.2020.

otázka poslanĘne Peškovej, ako je to s platením poplatkov v čase preľušenia prevádzky? Čĺnĺe.je potrebná
informácia od zńadbvatelä o zrušení poplatkov v čase prerušenia prevádzĘ. Starosta odpovedď, že
V článku 2 odsek 4 písmeno b) spomínaného VZN sa uvádza: ,,Príspevok na zák]ade tohto narĺadenia sa
neuhrádza za dieťa: b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školsĘch prázdnin ďebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinenázriadbvatelbm alebo inými závažnýmídôvodmi, v ýchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časťurčenéhopríspevku." Takže, takúto situáciu rieši už
samotné vZN 31201'7 ' Rodič má právo neplatiť, za mesiac, kedy dieťa nenavštevuje zaľiadenie.

Uznesením č. 152/1412019 - oZ schválilo kúpu nehnute]hosti v k.ú. Cífer, obce Cífer, okres Trnava,
pozemku parcela registra ,,C" č,.554ĺ3,zastavaná plocha a nádvońe o qfmere 9 m2, od Ing. Róberta
Tomanicu - zmluva bola podpísaná a zverejnená 6.2'2020
Uznesením č. 83/8/2019 - oZ 1. schválilo, aby prišIo k ukončeniu nájomnej zmluvy zo dňa 04'05.2007so
zdľuženímTJ Sokol Cífer,2' zrušilo Uznesenie oZ obce Cífer č' 52t2O06 zo dňa 2O.9'2006,3. poveńlo
obecný úrad aby zabezpečil všetĘ potrebné právne a ekonomické záležitosti s podaním qipovede - qipoveď
zaslaná doporučene 9.B.2019 spolu s uznesením č.83/8/2019
Uznesením č. 28/2/2o19 - oZ schválilo Zmluvu o zriadení VB na stavbe ,,TA Prek]ádka NNV Cífer, Štúrova
a Bernolákova ul" - zmluva bola podpísaná a zverejnená 19.2.2020.
Uznesením č. 1/1/2020
Uznesením č. 2/L/2o20
Uznesením č. 3/1/2020

eGov-Zastupitel'stvo,

-

oZ schválilo program

1. riadneho zasadnutia

oZ ako bol zverejnený v pozvánke.

oZ schválilo návrhovú komisiu, boli určeníoverovatelia zápisnice.

oZ zobralo na vedomie správu č. 1't2020

o kontrole plnenia uznesení.
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|]znesením ć. 41L12o2o
Uznesením č. 5/1/2020
Uznesením č. 6/1/2o20
Uznesením č. 7/1/2020

-

oZ zobra\o na vedomie správu hlavnej kontrolórĘ z kontroly č' 3l20I9.
oZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórĘ z kontroly č,' 4l20I9.
oZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórĘ z kontroly č' 5l20L9.
oZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórĘ o kontrolnej činnosti za rok

201,9.

Uznesením č. 1211/2o20

-

oZ schválilo rok 2020 v obci Cífer ako RokAndreja Hanušovského.

UZNESENIE T6I2I2O2O
Kontrola plnenia uznesenĺ

obecné zastupitel'stvo obce Cífer

berĺe na vedomíe
Správu č,.212020 o kontrole plnenia uznesení prijaých oZ v Cíferi v predchádzajúcich zasadnutiach oZ.
Za

(1,0)

Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Mgr. Máńa o]šová
Mgr. Gabńela Pešková
Iveta Puchoňová
PaedDr. Pavol Sagan
MiIoš Šarmír

4. Správa hlarĺnej kontrolórĘ o kontľole

ć,.

tlzozo

a

ć.2l2o2o

ZAPIS Z ROKOVANIA:
Pri kontrole v ZUŠhlavná kontrolórka zistĺla, že pĺ.lžiadavky ZUŠna rtlzpočtovéqýdavĘ ľoku 2020 sú v
súlade s platnými zákonmi a nie sú nadhodnotené.
Poslanci sa pýtali na reguláciu počtu žiakov ZUŠ- či existujú limity pri prijímanížiakov v zmysle prijať len
tolko žiakov, kolko žiakov zo ZIJŠodišlo. TechnicĘ to nie je úplne možné,nakolko ZUŠpôsobí v obci 4 ľoĘ
a absolventi končia po B rokoch , člžeaž za 4 roĘ príde k stavu, že budú absolventi zo školy odchádzať'
V súčasnomstaveje odchod žiakov zoZIJŠviac menej dobrovolhý, no každý rok takto pred ukončením štúdia
časťžiakov končí.Nadčasy, ktoré vznikajú pravidelne sú u 5 pedagogicĘch zamestnancov s plným úväzkom,
ktorí majú vzhlädom na počet žiakov/tried aj zmluvné nadčasovéhodiny (3 - 4,5 hodiny Ęýždenne nad rámec
úväzku).Tieto hodiny sú podlä zákona vyplácané s 30% príplatkom. Ide o vyučovacie hodiny, ktoré nemožno
nahradiť in5ím zamestnancom. okľem úväzkoýchnadčasov sú vyplácané aj nadčasy za účasťučitelbv na
súťažiach,vystúpeniach v rámci qýchovných koncertov, sústredeniach a podobne; tieto akcie sú v súlade so
vzdelávacím programom a vyhláškou o ZUŠ a ide o menšiu časťz celkoqých vyplácaných nadčasov.
Naqýšenie ýdavkov na plaĘ o vyše 46 tis. € na sumu 463 400 € je pođläplatovej inventúry a najmä
v dôsledku plošného zqýšenia platov v školstve opodstatnené.
Aj pri naqýšení qýdavkov na prevádzku MŠa Š;hlavná kontrolórka zistila opođstatnenosťhlavne z dôvođu
navýšenia platovv školstve. Naýšeníobsahuje aj rezervu vo vyššíchplánovaných qýdavkoch na energie
a vodné. Pređpokladá, že prfimy zaréžíev Š;ođrodičov budú v skutočnosti približne o 2 000 € vyššie akoje
naľozpočtované.(ešte v situácii pred Covĺd 19).

eG

ov-Zastupitel'stvo,
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UzNEsENIE

17

ĺ2ĺ2o2oz

Správa hlavnej kontľolórĘ o kontrole č,. 1'12020 a ć.2l2O2O
obecné zastupitel'Stvo obce Cífer

beľie na vedomie
Spľávu hlavnej kontrolórĘ z kontroly č,.1,t2O20 - Kontľola opodstatnenosti naýšenia ýdavkov na rok 2020

v ZUŠ Cífer.

Za

(l0)

Neprítomní(1)

UZNESENIE

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD.
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja

Mgr.Ján Gašpárek
PhDľ. Adriana Krupová

Mgr. Máńa olšová
Mgr. Gabńela Pešková

Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

Doc. Dr. Ing' Pavel Kovačócy

tBl2l2O2Oz

Správa hlavnej kontrolórĘ o kontrole č. 1'12020 a č' 2ĺ2O2O
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórĘ z kontroly

v MŠ.

Za

(L0)

č,. 2t2020

-

Kontrola opodstatnenosti naqýšenia ýdavkov na rok 2020

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD'
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja

Nepľítomní(1)

Mgr'Ján Gašpárek
PhDr' Adriana Krupová
Doc. Dr' Ing. Pavel Kovačócy

5. Náwh Dodatku č.5 k

Mgr. Máńa olšová
Mgr. Gabńela Pešková
Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

vzN ć.3l2o1'4 financovanĺe školsĘch zariadení

ZAPIs z RoKoVANIA:
Dodatok bol zverejnený podlä zákona a mohol by byt schvalbvaný, avšak starosta neodporučil schválenie
dodatku k VZN z toho dôvodu, že ýšku konečnéhorozpočtu pre školské zariadenia nie je možnéurčiťkvôli
nepredvídatelhej dĺžkeprerušenia vyučbyv školách z dôvodu pandémie'

okrem toho starosta informoval o aktuáInom ekonomickom qývoji v súvislosti s f,nancovan1ýĺni školsĘmi
zaľiadeniami a o pľijaých opatreniach. Starosta rokovď s riaditelmi MŠ,ZUŠ,zŠ-Šrua školskej jedálne
o zníženímzdorryÍch nákladov, kde zamestnanci MŠbudú na krátenĺ platov na 60% v mesiaci apríl, kedže
škôlka nieje v prevádzke, taktiež školskájedáleň na 60% - varia vždy dve kuchárĘ, pre dôchodcov
v striedavom režime. RiađiteľZUŠ
informoval, že učitelia vylčujúv obmedzenom režime online, takže
zamestnanci budú krátení na70o/o v mesiaci apríl, s Ęim že sa bude snažiť minimalizovať všetĘ qýdavĘ.
Starosta informoval, že písomne požiadal ńaditelku školy, aby krátila mzdu zamestnancov ŠKDna 60% po
dohode s nimi, kedže sa neučípre prekážĘ na strane zamestnávatelä. Riaditelka ZŠinformovala, že
zástupcovia zamestnancov s Ęim nesúhlasia. Následne starosta rozpočtoým opatrením znížIlročnýrozpočet
pre ŠKDo Sumu 6 600 €. MŠSR avizovalo, že uhradí časťfrnančných zdrojov na plaĘ zamestnancov uŠ,Š3
a ZUŠna tri mesiace apľíl,máj a jún vo qýške 80%' V tejto chvíli však nie je jasné, aká suma bude pridelená
Cíferu.

eGov-Zastupitelśtvo,
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6. Návrh

vzN č.1/2020 o opatrovatel'skej službe

ZAPIS Z ROKOVANIA:
ć,'1'12020 o opatrovatelškej službe bol zveľejnený podlb zákona. VZN deflnuje systém
poskytovania pomoci obyvatelbm obce prostređníctvomopatrovatel'skej služby. SluŽba bude financovaná zo
zdrojov EI], zo zdrojov oĺ." u z pľíspevku žiadatelbv/ich rodinných príslušníkov.Službu bude posĘrtovať
profesÍonálna fiľma disponujúca opatrovatelkami. V desaťdňovej lehote na pripomienkovanie (ani neskôr)
neboli k návrhu doručenéžiađnepripomienĘ' Hoci dnes ešte nie sú známe prostriedĘ, ktoré v tomto roku
obec vyčIenína opatrovatel'skú službu, poslancĺ navrhli schváliť VZN. PoslanĘrňa Pešková upozornila na
na nesprávne znenie 52 odsek 1.4, ktoré sa odvoláva na písmeno c).

Náwh vZN

UZNEsENIE l9ĺ2ĺ2o2o
vzN

Návrh

č'.1'12020 o opatrovatel'skej službe

obecné zastupitel'stvo obce Cífer

schvaĘe
vzN

č,.1't2020 o poskytovaní opatrovatel'skej služby obcou Cífer a o úhrađáchza poslĺybovanú opatrovatel'skú
službu so zmenou znenia 52 odsek 1.4., ktorého znenie je nasledormé:

,,1.4' Ustanovenie odsek 1.3. sa nepoužije, ak fyzickej osobe

. vykonávajúcej opatrovanie sa posĘtuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
. vykonávąjúcej opatrovanie sa posĘtuje odlähčovacia služba,
. ktoráje opatrovaná Ąĺzickou osobou, ktorej sa poslcytuje peňažný príspevok na opatrovanie pođlh

zákona č,. 447l20O7 Z. z' o peňažných príspevkoch na kompenzácĺu Ťzp sa poslcy|uje opatrovatel'ská
služba v ľozsahu najviac osem hodín mesačne."

Za (9)

Nehlasoval (1)
Neprítomnĺ(1)

Doc. Ing. Tomáš Bacigál,PhD' Mgľ. Márĺa olšová
Mgr. Gabriela Pešková
Mgr. Jana Bachratá
lveta Puchoňová
Dušan Caja
Mgr.Ján Gašpárek
PaedDr. Pavol Sagan
PhDr. Adľiana Krupová
MiIoš Šaľmír
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

7. Investĺčnéakcie obce v súvĺslostĺs ekonomiclcýmĺ dopadmi pandémie

covlD-lg

ZAPIS Z ROKOVANIA:
Starosta obce podal nasledujúce infoľmácie:
Vzhlädom na predpokladaný qipadok flnancií kvôli Covid ].9 musí obec získať zdroje na ýdavkovej strane
rozpočtu. okrem prevádzkoqých nákladov pôjde aj o investičnénáklady, preto bude obec realizovať v roku
2020 len nevyhnutné investície. Ide o investície, ktoré sú spolufinancované z dotácií a na realizáciu ktoých
je podpísaná zmluva. okrem toho môže ísťo urgentné akcie z havańjných dôvodov. Reďizáciu dälšíchakcií
bude treba prehodnotiť v kontexte däIšíchfinančných odhadov prepadu financovania z podielových daní od
štátu. Momentálne bežia dve investičnéakcie: ľekonštrukcia suchého potoka a zadržiavanie vody
v intraviláne v centre obce. Ukončenie prvej sa pľedpokladá na jeseň 2020, ukončenie druhej v máji/júni
2020. Akcie sú financované z eurofondov. Pri akciách chodník pre peších a cyklistov 1 a chodník pre peších
a cyklistov 2 obec obdržala od oboch dodávatelbv oficiálne oznámenie o prerušení prác z dôvodu pandémie
eGov-ZastuuÚglsWo,
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Covid 19. Pri oboch sa pľedpokladá obnova aktivít v júni/júli2020. Akcia v5ístavba 4 tried v zŠje predmetom
verejného obstarávania cez vestník verejného obstarávania.

UZNEsENIE 2oĺ2l2o2oz
Investičnéakcie obce v súvislosti s ekonomicĘími đopadmipandémĺeCOVID-19
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

berie na vedomie
investičné akcie obce v súvislostĺs ekonomicĘÍmi dopadmi pandémie COVID-19
Za

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD.
Mgľ' Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek

(1.0)

PhDr' Adriana Krupová

Neprítomní(1)

Mgľ' Máľia olšová
Mgr' Gabriela Pešková
Iveta Puchoňová

PaedD-r. Pavol Sagan

Miloš Sarmír

Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

B. Informácĺa o opatreniach obce v súvislostĺso šírenímCOVID_19

zAPIs z RoKovANIA:
Informácĺu podal starosta obce. obec ešte pred prijatím niekto4ých opatrení vládou SR pńjali v marci
niektoré obce trnavského kľaja, medzi ktoqimi bol aj Cífer, ľozhodnutie o uzavretí škôl' obec počas dälších
týžđňovuvádzala do života jednotlivé opatrenia prijímanéštátnymi orgánmĺ, predovšetĘm ohlädom
uzawetia veľejných budov, ĺhrísk,zrušcnia všetĘch verejných podujatí. 2 x bolo zvolané rokovanie
krízového štábu obce. obec pravidelne dezinfikovala verejné priestory. obec s pomocou 1B dobrovolhíčok
z obce, ktoým zakúpila látku, vyrobila 3200 rúšok,ktoré boli následne distńbuované všetĘm občanom obce
v dôchodkovom veku po 2 ks. obec zabezpečila ruška aj pre všeĘých obyvatelbv oboch zariadení pre
seniorov nachádzajúcich sa v obci. Počas pandémie obec pođporiliokľem dobrovolhíčok napríklad aj
členovia klubu záhradkárov sumou vyše 1200€, ako aj fiľmy A3M a Biomin darovaním ochranných štítov
a vĺtamínoých prípravkov.

UZNESENIE

21.

l2l2o2Oz

Informácia o opatrenĺach obce v súvislosti so šírenímCOVID_I9
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

berie na vedomie
informáciu o opatľeniach obce v súvislosti so šírenímCOVID-I9

Za(10)

Neprítomní(1)

eG

ov-Zastupitel'stvo,

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová

Mgr. Máńa olšová
Mgr. Gabńela Pešková

Iveta Puchoňová
PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

Doc' Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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9. Čerpanĺerozpočtu 2o2o, prognóza príjmov z podielových daní

ZÁPIs z RoKovANIA:
oZ nehlasovalo, len dostalo informáciu od starostu o čerpanírozpočtu' Čerpanie zodpovedá aktuáInemu
obdobiu roka. Problematickáje prognóza qýšĘ podieloqých daní z DPFO pre obec, ktorá zásadne zmení
rozpočtovéúdaje v roku 2020' Zatiaľsa prognózy hýbu v rozsahu qipadku mínus 135 000 € až mínus
500 000 €. Pri naplnení variantu viac ako mínus 200 000 € nieje v schopnostiach obce taĘito qipadok
ušetľiťv rozpočte. Kompenzácie pľe obce zatiď'neboli ohlásené, okrem oznámenia ministľa školstva, že
bude posĘrtnutá dotácia na pokrytie časti nák]adov na mzďy pedagógov v MŠ,avšak táto suma nebola
konkľetizovaná. Pretoje pre obec dôležité urobiť úspornéopatľenia čo najskôr. okrem už spomínaných
opatrení v školstve sa znížiliqýdavĘ na obecnom úrade, kde štyľipracormé sily zostali đomapri opatrovaní
detí a znížilsa počet pracovných mĺest o 2 dälšiemiesta. Ďašĺaprognóza zo strany štátu ako aj konkľétne
kompenzačnéopatrenia by mali byt známe v priebehu mája/júna, následne obecné zastupitel'stvo môže
schváliť zmenu rozpočtu. Dovtedy obec pôjde v maximá]ne úspornom ľežÍme.

10. odklad splátok kvôlĺ pandémiĺCOVID-19

ZAPIS Z ROKOVANIA:
Poslanci súhlasili s odkladom splátok kvôli pandémii COVID-19

UZNEsENIE 22ĺ2l2o2oz
odklad splátok kvôli pandémii COVID-19
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

súhlasí
s ođkladomsplátok kvôli pandémĺi COVID_19 na 9 mesiacov u 3 INV úverov

t.č,. Uz 544l2o12luZ zo

día 22.8.2012

INV úver 400 tis. Eur na v5ístavbu cintoľína,zberného dvoľa, kanalizácie na 10 rokov
aktuálny zostatok 55 4B0,- Eur
mesačnésplátĘ 3 960,- Eur
odk]ad splátok oď 412020 ďo Il2021',

tj.

9 splátok x 3 960 = 35 640,- Eur

Dátum 1.splátĘ, ktorú žiada obec odložíť:30'4'2020
Dátum 1.splátĘ po odklade: 31'.I.2021'
Dátum poslednej splátĘ istiny po odk]ade: 28,2.2022
Noqý dátum konečnej splatnosti úveru: 28.2.2022

eG

ov-Zastupitel'stvo,
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2.

č,. Uz

7BBĺ2o17 NZ zo

día 1'6.8.201'7

INV úver 900 tis. Eur na qýstavbu telocvične na 10 rokov
aktuálny zostatok 756 024,- Eur
mesačnésplátĘ 5 'J'42,- Eur
odklad splátok oď 512020 đo212021',

tj.

9 splátok x 5 t42 = 46 278,-

Ew

Dátum 1.spláĘ, ktoľúžiada obec odložiť: 20'5,2O2O
Dátum 1.splátĘ po odklade: 20'2'2021'
Dátum poslednej splátĘ istiny po odk]ade: 20.4'2028
Noqý dátum konečnej splatnosti úveru: 20.4,2028

3.č'. Uz 580/201BruZzo dńa 14.6.20L8
INV úver 400 tis. Eur na rr5Ístavbu telocvične na 9 rokov
alłtuálny zostatok 345 880 Eur
mesačnésplátĘ 2 353 Eur
odklad splátok od 512020

d'o

2l202I, t.j. 9 splátok x 2 353 = 27 !77,- Eur

Dátum 1'splátĘ, ktoľú žiada obec odložiť:20.5'2O2O
Dátum 1.splátĘ po oďklade: 20.2'2021'
Dátum poslednej splátĘ istiny po odk]ade: 20.4.2O2B

Noqi dátum konečnej splatnosti úveru: 20.4.2028
Za (9)

Zdržal sa (1)
Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr' Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Mgr. Gabrie]a Pešková
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Mgr. Mária olšová

Iveta Puchoňová
PaedDr. Pavol Saoan
"

Miloš Šarmí.

L1. Doplnenĺe členov Rady školy ZŠ

zÁPIs z RoKovANIA:
Poslanci schválili odvolanie člena Rady školy pri ZŠP. Sagana a delegovanie S. Szudovej

UZNESENIE

23l2l2O2Oz

Doplnenie členov Rady školy ZŠ

obecné zastupitel'sťvo obce Cífer
v zmysle S 25 ods. 1, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení

neskorších právnych predpisov

eGov-ZastupltcliLvo,
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schvď'uje
odvolanie člena Rady školy pń zŠcíĺer,ul. SNP 5, 919 43 Cífeľ: P. Sagana
Za (10)

Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpáľek
PhDr. Adriana IGupová
Doc. Dr' Ing. Pavel Kovačócy

Mgr. Máńa olšová
Mgr' Gabńela Pešková
Iveta Puchońová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

UzNESENIE 24t2t2020:
Doplnenie členov Rady školy ZŠ

obecné zastupitel'stvo obce Cífer
v zmysle S 25 ods. 1, zákona č. 596/2003 Z'z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších právnych predpisov

schval'uje
đelegovanienového člena đoRađyškoly pľi ZŠCífer, ul. SNP 5, 919 43 Cífer: S. Szuđovej

odporuča starostovi, aby informoval Radu školy o qýrnene členov.
Za (10)

Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš Bacigál,PhD.
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Jan Gašpáľek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Mgr. Máńa olšová
Mgľ. Gabńela Pešková
Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šaľmíľ

L2. Volba pľísediacichpre okresný súd Trnava

ZÁPIs z RoKovANIA:

okľesný súd Trnava požiadal obec Cífełaby sa na zasadnutí oZ rozhodlo čĺprísediaci pre okľesný súd
Trnava PhDr. Gabľiela Brestovanská a Marián Horváth budú zvolení pre funkčnéobdobie 2020-2024.
Uvedení pľísediaci majú záujem aj nadalej vykonávať funkciu prísediacich a súhlasili s opätovným zvolením
na d?ilšie volebné obdobie'

UZNESENIE 25l2l2O2Oz
Volba prísediacich pre okresný súd Trnava

obecné zastupitel'stvo obce Cífer
v zmysle sl39, sl40, 5141 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
nielĺtoqých zákonov pre funkčnéobdobie 2020-2024 Ęýchto pľísediacich pre okresný súd Tľnava:
1.

volí

A) PhDr. Gabńela Brestovanská,

eG
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B) Marián Horváth,

2. ukladá
obecnému úradu v Cíferi
A) vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvo]ení,
B) zas]ať qipis tohto uznesenia okresnému súdu Trnava

Za (I0)

Neprítomní(1)

Doc' Ing' Tomáš BacigáI,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr' Ján Gašpárek
PhDr. AđrianaKrupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Mgr. Máľia olšová
Mgr. Gabriela Pešková
Iveta Puchoňová
PaedD-r. Pavol Sagan

MiIoš Sarmír

L3. Prenájom pozemku na Štadĺónovejulĺcĺ

ZAPIS Z ROKOVANIA;
Poslanci odporučili, aby bol k pozemku vypracovaný znalecĘ posudok.

1'4. Súhlas s

wbudovaním križovatĘ na častĺpozemkov obce - IBV a HBV Pác

ZAPIS Z ROKOVANIA:
Poslanci prerokovali žiadosť spoločnosti STONE CULTURE S.r.o, a súhlasili s čiastočnýmzáberom pozemkov
pod novovybudovanou križovatkou v k.ú' Pác.

UZNEsENIE 26l2ĺ2o2o
Súhlas s vybudovaním križovatĘ na časti pozemkov obce - IBV a HBV Pác
obecné zastupitel'stvo obce Cífer
1. prerokovalo
žiadosť spoločnosti STONE CULTURE s.r.o., o vydanie súhlasu s čiastočnýmzáberom pozemkov KN ,,c" č.
1'57,39I,505' 532, 534, 535 v k.ú. Pác v obci Cífer pod plánovanú novobudovanú križovatku na ceste
III/1285 (odbočka na družsťvo, resp. k domu smútku), ktoráje nevyhnutná pre realizáciu stavby IBV a HBV

Pác.

2. súhlasí
s návrhom spoločnosti STONE CULTURE s.r.o., o vydanie súhlasu s čiastočnýmzáberom pozemkov
ć,. t57,391, 505, 532, 534,535 v k.ú' Pác v obci Cífeľ.

eGov-Zastuoitel'stvo,
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Za (10)

Neprítomnĺ(1)

Doc. Ing. Tomáš Bacigál,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dr. Ing' Pavel Kovačócy

Mgr. Máńa olšová
Mgr' Gabńela Pešková
Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

L5. Zmluva o zriadení vecného bremena - IBv a HBV Pac

ZAPIS Z ROKOVANIA:
Poslanci prerokovďi a odsúhlasili návrh spoločnosti SToNE CULTURE s.r.o., na zriadenie vecného
bremena za účelomuloženia Zemného vedenia VN 22 kV a NN 1kV nevyhnutné pre potreby spoločnosti
Západoslovenská đistribučná,a.s. Trnava.

UZNESENIE

27I2I2O2O:

Zmluva o zrĺadení vecného bremena - IBV a HBV Pác

obecné zastupitel'stvo obce Cífer
1".

prerokovalo

žiadosť spoločnosti STONE CULTURE s.r.o., na zńadenie vecného bremena na pozemkoch KN ,,E" č' 408/5
a KN ,,C" č. 505 v k.ú. Pác v obci Cíf.er za úče]omuloženia zemného vedenia VN 22 kV a NN 1kV, ktoré je
nevyhnutné pre umožnenie qýstavby IBV a HBV Pác.

2. súhlasí

CULTURE S.r.o', na zrĺadenie vecného bremena na pozemkoch KN ,,E"
408/5 a KN ,,C" č. 505 v k'ú' Pác v obci Cífer.

s náwhom spoločnosti STONE

Za (10)

Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš BacigáI,PhD
Mgľ. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

č.

Mgr. Máńa olšová
Mgr. Gabriela Pešková
Iveta Puchoňová

PaedDr. Pavol Sagan
Mi]oš Šaľmír

L6. Potwdenĺe sídla dcérskej spoločnostĺSlužby Cífer s.r.o.

ZAPIS Z ROKOVANIA:
Pre potreby Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie štatútu
registrovaného sociálneho podniku pre Služby Cífer s.r.o. poslanci odsúhlasili sídlo spoločnosti Služby Cífer
s.r.o.

UZNEsENIE 2Bl2ĺ2o2oz
eGov-ZastupiteliŁvo,
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Poťvrdenie sídla dcérskej spoločnosti Služby Cífer s.r.o.
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

súhlasí,
že sídlo dcéľskej spoločnosti Služby Cífer s.r'o. je na adrese Nám. A. Hlĺnku č. 31, 919 43 Cífer v pńestoroch

obecného úradu Cífeľ.

Za (10)

Neprítomní(1)

Doc. Ing' Tomáš Bacigál,PhD.
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr. Ján Gašpárek
PhDr. Adriana Krupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Mgr' Mária olšová
Mgr. Gabriela Pešková
Iveta Puchoňová
PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

L7. odpustenie platenia nájomného za prevádzku kađerníctvav mĺestnej časti Pác

zAPTs z RoKovANIA:
Na žiadosť pani Haladovej súhlasilo oZ s odpustením nájomného v priestoroch DK Pác po dobu opatrení
vydaných Úvz sn.

UZNESENIE

2Sl2l2O2Oz

odpustenie platenia nájomného za prevádzku kaderníctva v miestnej časti Pác
obecné zastupitel'stvo obce Cífer

súhlasí
s odpustením nájomného v pńestoroch DK Pác nájomcovi Dámske a pánske kaderníctvo Marcela
v zastúpení: Marcela HALADOVÁ, a to ođ13.3.2020 po dobu opatrení vydaných

Za (10)

Neprítomní (1)

Doc. Ing. Tomáš Bacigál,PhD
Mgr. Jana Bachratá
Dušan Caja
Mgr' Ján Gašpárek
PhDr. Adńana Krupová
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Úvz sn'

Mgr. Máńa olšová
Mgr. Gabńela Pešková

Iveta Puchoňová
PaedDr. Pavol Sagan

Miloš Šarmír

L8. Rôzne

ZAPIS Z ROKOVANIA:
PoslanĘňa Puchovoňová informovala, že kultúrne akcie ako koncerby sa nerušia len sa presúvajú na iný

termin.
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obce Cífer đía29.04.2020o 17:30 hod.

Zápisnĺca z 2. riadneho zasadnutia obecného

18.L.. opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv - bytovy dom TrnavskáLz4ł,24B^

zÁPI

s z RoKovANIA:

Poslanci boli informovaní prostredníctvom vypracovanej spľávy v prvom rade o posúdeníopätovného
uzatvorenia nájomných zmlúv s terajšími nájomcami.

19. Dĺskusla

ZAPI S Z ROKOVANIA:
Starosta pod'akoval pľítomn1fon za účasťa ukonči] zasadnutie oZ.

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce Cífer

Overovatelia:
PhDr. Adľiana Krupová

Doc.Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
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