OBEC CÍFER
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, Slovenská republika
IČO 00312347

Zápisnica
z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Cíferi, ktoré sa uskutočnilo
dňa 17.12.2015 o 18:00

Miesto konania: DK Cífer

Prezenčná listina
Prezencia riadnych členov orgánu
Meno

Funkcia

Mgr. Jana Bachratá

Volený člen samosprávy

Jaroslav Gross

Volený člen samosprávy

Ing. Zuzana Silná, PhD.

Volený člen samosprávy

Ing. Oľga Bartošková

Peter Orlický

Ing. Štefan Čechovič
Dušan Caja

Mgr. Monika Glasová

Mgr. Adriana Krupová

Ing. Miriama
Čechovičová, PhD., MBA
Mgr. Ján Gašpárek

Volený člen samosprávy

Volený člen samosprávy
Volený člen samosprávy
Volený člen samosprávy
Volený člen samosprávy
Volený člen samosprávy
Volený člen samosprávy
Volený člen samosprávy

Prítomnosť

Čas

Prítomný

18:00 - 21:30

Prítomný

18:00 - 21:30

Prítomný

19:55 - 21:30

Neprítomný,
ospravedlnený
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný
Prítomný

18:00 - 21:30
19:40 - 21:30
18:00 - 21:30
18:00 - 21:30
20:00 - 21:30
18:40 - 21:30
18:00 - 21:30

Priebeh rokovania

Bod č.1. Otvorenie zasadnutia (schválenie programu,
voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice)
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -
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Zápis z rokovania
13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril starosta obce a privítal prítomných poslancov. Na
začiatku zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov (neskôr prišli M. Čechovičová, Š. Čechovič, Z. Silná a A. Krupová)
zasadnutie je uznášaniaschopné.
Na návrh starostu bol zverejnený program zmenený nasledovne:
zmena názvu bodu 10 - Prerokovanie podmienok nájmu pre nájomcov v bytovom dome na Trnavskej ul.
zrušenie bodu č. 13 Sadzobník miestnych poplatkov - schválenie zmeny a bodu č. 15.1. Informácia o žiadosti
o odpredaj pozemku pri bytovom dome na Záhradnej li. č. 37
doplnenie bodov - Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej NFK 6/2015, Schválenie vyradenia majetku v
dôsledku zmarených investícií
Program zasadnutia OZ bol po zmenách je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice)
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok
4. VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane
5. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer
a centiervoľného času
7. Schválenie rozpočtu obce na roky 2016-2018
8. Monitorovacia správa č. 1/2015 k programovému rozpočtu obce
9. Schválenie vyradenia majetku v dôsledku zmarených investícií
10. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej NFK 6/2015
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok r. 2016
12. Prerokovanie podmienok nájmu pre nájomcov v bytovom dome na Trnavskej ul.
13. Zmluva o nadstavbe - Služby Cífer, s.r.o. - schválenie
14. Kúpna zmluva na pozemky pod infraštruktúrou - "Obytná zóna Cífer" - schválenie
15. Schválenie pristúpenia obce Cífer do Klastra cestovného ruchu - západné Slovensko
16. Rôzne
16.1. Stav investičných akcií
17. Diskusia, záver
Starosta v tomto bode navrhol členov do návrhovej komisie, navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku:
návrhová komisia: Jaroslav Gross, Dušan Caja,
overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Bachratá, Mgr. Monika Glasová,
zapisovateľka: Ing. Andrea Kissová.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 144.
Návrh

Číslo: 144

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. schvaľuje A) program zasadnutia uvedený v pozvánke
s týmito zmenami: zmena názvu bodu 10 - Prerokovanie podmienok nájmu pre nájomcov
v bytovom dome na Trnavskej ul. zrušenie bodu č. 13 Sadzobník miestnych poplatkov schválenie zmeny a bodu č. 15.1. Informácia o žiadosti o odpredaj pozemku pri bytovom
dome na Záhradnej ul. č. 37 doplnenie bodov - Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej
NFK 6/2015, Schválenie vyradenia majetku v dôsledku zmarených investícií B) návrhovú
komisiu: Jaroslav Gross, Dušan Caja,
2. určuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Jana
Bachratá, Mgr. Monika Glasová.
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0
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Uznesenia
Uznesenie č. 144/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. schvaľuje
A) program zasadnutia uvedený v pozvánke s týmito zmenami:
zmena názvu bodu 10 - Prerokovanie podmienok nájmu pre nájomcov v bytovom dome na Trnavskej ul.
zrušenie bodu č. 13 Sadzobník miestnych poplatkov - schválenie zmeny a bodu č. 15.1. Informácia o žiadosti
o odpredaj pozemku pri bytovom dome na Záhradnej ul. č. 37
doplnenie bodov - Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej NFK 6/2015, Schválenie vyradenia majetku v
dôsledku zmarených investícií
B) návrhovú komisiu: Jaroslav Gross, Dušan Caja,
2. určuje
za overovateľov zápisnice: Mgr. Jana Bachratá, Mgr. Monika Glasová.

Bod č.2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
SPRÁVA č. 8/2015
o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Cíferi dňa 26.11, 23.11., 12.11.2015 (a predchádzajúcich
zasadnutiach OZ) - ku dňu 17.12.2015
V súlade s §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola
plnenia uznesení prijatých OZ v Cíferi.
Na 10. riadnom zasadnutí OZ v roku 2015 bolo prijatých 14 uznesení pod poradovými číslami 119 až 132.
Na 11. mimoriadnom zasadnutí OZ v roku 2015 boli prijaté 4 uznesenia pod poradovými číslami 133 až 136.
Na 12. mimoriadnom zasadnutí OZ v roku 2015 bolo prijatých 7 uznesení pod poradovými číslami 137 až 143.
ÚLOHY V PLNENÍ
Uznesením č. 143/12/2015 – OZ prijalo rozhodnutie na základe podnetu svojej komisie ochrany verejného záujmu zo
dňa 12.11.2015, ktorým sa podľa článku 9 ods. 10 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. sa starostovi obce Mgr. Marošovi
Saganovi, uložila pokuta vo výške 2 039,58 EU, ktorú je povinný uhradiť na účet Obce Cífer – rozhodnutie bude
starostovi doručené 17.12.2015
Uznesením č. 142/12/2015 – OZ 1. schválilo Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 10.3.2014 medzi Obcou
Cífer a nájomcom spoločnosťou Tinama, s.r.o., 2. poverilo starostu obce, aby s nájomcom uzatvoril Dodatok č. 1 k
nájomnú zmluvu a aby zabezpečil zverejnenie Dodatku – dodatok podpísaný a zverejnený
Uznesením č. 139/12/2015 – OZ 1. schválilo kúpu nehnuteľnosti - rodinného domu na ul. M. Sch. Trnavského č. 56,
od vlastníkov Terézie a Jolany Šarmírovej, za celkovú cenu 20 000 EUR 2. poverilo starostu obce, aby s predávajúcimi
uzatvoril kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1. tohto uznesenia - v príprave.
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Uznesením č. 138/12/2015 – OZ pridelilo nájomné byty 1-izbové a 2-izbové - budúci nájomcovia boli na obhliadke
pridelených bytov.
Uznesením č. 116/9/2015 – OZ schválilo zámer na uzavretie zmluvy o nadstavbe budovy Sokolovne, 2. poverilo obecný
úrad, aby zabezpečil zverejnenie zámeru uzatvoriť zmluvu o nadstavbe z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
úradnejtabuli - zámer zverejnený, zmluva sa bude schvaľovať na OZ 17.12.2015
Uznesením č. 112/9/2015 a 89/5/2015 - OZ schválilo zámer a predaj majetku obce Cífer a návrh kúpnej zmluvy na
parcelu KN reg. "C" č. 511/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 295 m2 v k.ú. Cífer pre kupujúcich, ktorí sú
vlastníkmi bytov v bytovom dome na Trnavskej ulici, 2. poverilo obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu
na webovej stránke obce – v riešení
Uznesením č. 72/4/2014 - OZ schválilo predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. KN reg. „C“
č. 503 o výmere 320 m2 - záhrady, v katastrálnom území Pác, pre kupujúceho p. Riga s manželkou - v riešení
ÚLOHY SPLNENÉ
Uznesením č. 136/11/2015 - OZ schválilo založenie pozemkov pod stavbou Bytový dom 26 b.j., a pozemkov pod
technickou vybavenosťou, v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania – potrebné dokumenty boli odoslané do ŠFRB
Uznesením č. 135/11/2015 – OZ schválilo kúpu a kúpnu zmluvu na Bytový dom 26 b.j. , a príslušnú technickú
vybavenosť od spoločnosti TINAMA, s.r.o. - potrebné dokumenty boli odoslané do ŠFRB
Uznesením č. 123/10/2015 – OZ schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na časti pozemkov na
plánovanej stavbe „Cífer, rekonštrukcia NNK“ – zmluva podpísaná a zverejnená
Uznesením č. 124/10/2015 – OZ schválilo A) Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Cífer, spol. Služby Cífer,
s.r.o. a investorom p. Annou Krajčovičovou, Helenou Chvostíkovou a Stanislavom Poláčekom pri zabezpečení
rozvoja Obce, a to predovšetkým pri vybudovaní potrebnej Infraštruktúry za podmienok upravených v Zmluve o
vzájomnej spolupráci, B) Kúpu novovytvorených pozemkov, parcely registra „C“ v katastrálnom území Cífer - parcela č.
12535/447, parcela č. 12535/446, parcela č. 12535/39 – zmluva o spolupráci podpísaná, zverejnená – kúpna zmluva
sa bude ešte samostatne schvaľovať na OZ 17.12.2015
Uznesením č. 125/10/2015 – OZ schválilo A) zmluvu o spolupráci medzi Obcou Cífer a Mestom Trnava, B) poskytnutie
finančných prostriedkov vo výške 558 €/rok za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí od 5 do 15 rokov s
trvalým pobytom v obci Cífer Mestu Trnava, na školský rok 2015/2016 – zmluva podpísaná a zverejnená.
OSTATNÉ UZNESENIA
Uznesením č. 119/10/2015 – OZ schválilo program zasadnutia OZ, návrhovú komisiu, boli určení overovatelia
zápisnice.
Uznesením č. 120/10/2015 – OZ zobralo na vedomie stav plnenia uznesení zo zasadnutí OZ.
Uznesením č. 121/10/2015 – OZ zobralo na vedomie Správu HK o výsledku NFK č. 5/2015.
Uznesením č. 122/10/2015 – OZ schválilo zmenu č. 4/2015 rozpočtu obce Cífer na rok 2015.
Uznesením č. 126/10/2015 – OZ schválilo novú zapisovateľku v Sociálnej komisii.
Uznesením č. 127/10/2015 – OZ schválilo novú zapisovateľku v Kultúrnej komisii.
Uznesením č. 128/10/2015 – OZ schválilo novú zapisovateľku v Komisii ochrany verejného záujmu...
Uznesením č. 129/10/2015 – OZ schválilo predĺženie termínu podávania žiadostí o pridelenie nájomného bytu v obci
Cífer do 31.12.2015.
Uznesením č. 130/10/2015 – OZ schválilo Inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu pre Základnú školu v Cíferi a Materskú
školu v Cíferi na rok 2015
Uznesením č. 131/10/2015 – OZ zobralo na vedomie správu zo zasadnutia komisie ochrany vereného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy zo dňa 12.11.2015.
Uznesením č. 132/10/2015 – OZ nesúhlasilo s ponukou Prima banky Slovensko a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti
Prima banky Slovensko a.s.
Uznesením č. 133/11/2015 – OZ schválilo program zasadnutia OZ, návrhovú komisiu, boli určení overovatelia
zápisnice.
Uznesením č. 134/11/2015 - OZ súhlasilo s vyčlenením finančných prostriedkov vo výške 58 540 € na kúpu Bytového
domu 26 b.j. na Trnavskej ulici.
Uznesením č. 137/12/2015 - OZ schválilo program zasadnutia OZ, návrhovú komisiu, boli určení overovatelia zápisnice.
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Uznesením č. 140/12/2015 - OZ schválilo zmenu č. 5/2015 rozpočtu obce Cífer na rok 2015.
Uznesením č. 141/12/2015 - OZ 1. zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov
financovania, 2. schválilo A) prijatie krátkodobého úveru vo výške 188 683,00, s dobou splatnosti 4 mesiace s opciou
na predĺženie na účel rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Cífer podľa Svetelno-technickej štúdie "Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cífer", B) ručenie blankozmenkou dlžníka a blokáciou prostriedkov na
osobitnom účte.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 145.
Návrh
Číslo: 145

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer berie na vedomie Správu č. 8/2015 o kontrole plnenia
uznesení prijatých OZ v Cíferi dňa 26.11., 23.11., 12.11. 2015 (a predchádzajúcich
zasadnutiach OZ).
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 145/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
berie na vedomie
Správu č. 8/2015 o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Cíferi dňa 26.11., 23.11., 12.11. 2015 (a predchádzajúcich
zasadnutiach OZ).

Bod č.3. VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Obecný úrad v Cíferi predkladá na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území obce Cífer a trhový
poriadok pre obecné trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce
Cífer (ďalej len VZN).
Na základe zákona č. 101/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo od 1.júla 2014 k rozsiahlej
novelizácii vyššie cit. zákona č.178/1998 Z.z..
Z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť VZN Obce Cífer č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach – Trhový poriadok a prijať nové VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Cífer, ktoré je pripravené v súlade s platnou a účinnou
legislatívou.
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Návrh VZN je vypracovaný na základe zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 178/1998 Z. z. ).
V zmysle § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 obec všeobecne záväzným nariadením upraví predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach.
V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. obec všeobecne záväzným nariadením upraví predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhových miestach, najmä:
a) druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
b) druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
c) trhové dni, predajný čas,
d) ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce
V zmysle §5 ods.1 zákona č.178/1998 Z. z. je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý je súčasťou
navrhovaného VZN.
Trhový poriadok musí obsahovať:
a) určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
b) označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných
služieb,
c) podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať,
d) údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
e) pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
f) spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník vstupného na
príležitostných trhoch,
g) pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky,
K návrhu VZN bolo v súlade s § 7ods. 1 zákonom č. 178/1998 Z. z. vyžiadané stanovisko Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy v Trnave.

Obec Cífer, ako zriaďovateľ trhového miesta, v zmysle ustanovenia § 23 ods. 8 zákona č. 152/1995 o potravinách
v znení neskorších predpisov obdržala stanovisko príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trnave
k návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci
Cífer, v ktorom odporučila zapracovať doplňujúce pripomienky a po ich zapracovaní Obecnému zastupiteľstvu v Cíferi
predmetné VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci
Cífer schváliť.
Predkladaný návrh VZN má už zakomponované pripomienky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trnave doručené obci Cífer dňa 23.11.2015 a zaevidované
pod číslom 626/2015 je súčasťou tejto dôvodovej správy.
Cieľom predloženého návrhu VZN je komplexne upraviť predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci,
určiť trhové miesta, lokality na zriadenie trhových miest s ambulantným predajom na území obce Cífer .
V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh VZN
bol zverejnený dňa 2.12.2015. Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia skončila desiatym dňom od jeho
zverejnenia t.j. 12.12.2015. V zákonom stanovenej lehote nebola doručená žiadna pripomienka k návrhu nariadenia.

Hlasovania
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Hlasovanie číslo 146.
Návrh

Číslo: 146

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Cífer, 2.
schválilo VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach a trhový poriadok v obci Cífer, a to s účinnosťou od 1.1.2016, ktorým sa ruší VZN č.
1/2012 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území Obce Cífer.
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 146/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok
v obci Cífer,
2. schválilo
VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci
Cífer, a to s účinnosťou od 1.1.2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2012 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na
území Obce Cífer.

Bod č.4. VZN č. 4/2015 o vylepovaní
volebných plagátov v čase volebnej kampane
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Hlasovania
Hlasovanie číslo 147.
Návrh

Číslo: 147

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo návrh VZN č. 4/2015 o vylepovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane, 2. schválilo
VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase
volebnej kampane, a to s účinnosťou od 1.1.2016, ktorým sa ruší VZN č.1/2002 zo dňa
1.8.2002
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 147/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
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Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
návrh VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane,
2. schválilo
VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane, a to
s účinnosťou od 1.1.2016, ktorým sa ruší VZN č.1/2002 zo dňa 1.8.2002

Bod č.5. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Obecný úrad v Cíferi predkladá na rokovanie Obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa upravuje Článok III. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stvebné odpady.
Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.) spolu s vykonávacími predpismi
v odpadovom hospodárstve. Nová právna úprava si následne vyžiada aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení.
Nový zákon mení i niektoré iné zákony a k nim patrí i zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pre drobný stavebný odpad je nová definícia a je to „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.“
Vo vzťahu k miestnemu poplatku zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobných
stavebných odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavený odpad vznikne, bude zaň platiť miestny poplatok.
Zákon zároveň určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 – 0,078 € za kilogram týchto odpadov.
Pre absenciu relevantných podkladov o produkcii drobných stavebných odpadov navrhujeme, aby pre rok 2016 bola
sadzba poplatku 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Zohľadňuje dopravu
odpadu, manipuláciu s ním, DPH, cenu za zneškodnenie a poplatok za uloženie na skládku.
Táto zmena je zapracovaná do § 12, kde je doplnené písmeno e) v odseku 9. Ďalej sa v § 12 doplnil odsek č. 17, ktorým
sa určuje spôsob úhrady poplatku za drobný stavebný odpad. Pôvodné odseky 17 – 24 sa prečísľujú podľa poradia.
V pôvodnom odseku 21, po prečíslovaní odsek 22 sa upravili a doplnili doklady preukazujúce nárok na zníženie
poplatku alebo odpustenie poplatku. Ostatný text v nariadení sa nemení.
Pre rok 2016 sadzby poplatkov za komunálne odpady pre občanov navrhujeme zachovanie poplatku na úrovni 0,0428
€ za osobu a kalendárny deň.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 148.
Návrh

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Cífer, 2. schválilo VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cífer s účinnosťou od 1. januára 2016,
ktorým sa ruší VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cífer.
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Hlasovanie číslo 148.
Číslo: 148

Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 148/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Cífer,
2. schválilo
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Cífer s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorým sa ruší VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cífer.

Bod č.6. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o o financovaní MŠ, ZUŠ a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a centier voľného času
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení bol zverejnený na úradnej tabuli
od 2.12.2015. V desaťdňovej lehote na pripomienkovanie (ani neskôr) neboli k návrhu Dodatku doručené žiadne
pripomienky.
Prílohou k tomuto VZN boli navýšené dotácie pre rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, základnej
umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Na zasadnutí bola prítomná aj riaditeľka ZŠ v Cíferi Mgr. Andrea Guľová, aby odprezentovala poslancom dôvody
navýšenia dotácií pre ZŠ. Dôvod navýšenia je otvorenie 4. oddelenia školského klubu detí, predĺženie otvorenia ŠKD do
17.00 a ráno začína prevádzka skôr. ŠKD je naplnené, využíva ho 99 detí.
Navýšenie dotácií pre MŠ je z dôvodu plánovaného otvorenia nových 2 tried v r. 2016 a pribudnutia nových stravníkov
v školskej jedálni.
Poslanci sa zaujímali o to, či bude školská jedáleň kapacitne stíhať, aj keď pribudnú noví stravníci, bez plánovanej
väčšej investície do vybavenia kuchyne. Starosta odpovedal, že obec prispeje kuchyni na potrebné nové vybavenie,
ale v r. 2016 neplánuje kuchyňu priestorovo rozširovať, nakoľko sa bude realizovať finančne náročná prístavba
materskej školy.

Hlasovania
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Hlasovanie číslo 149.
Návrh

Číslo: 149

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o o
financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a centier
voľného času, &#65279;2. schválilo Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o o financovaní MŠ, ZUŠ
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a centier voľného času s
účinnosťou od 1.1.2016.
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 149/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Cífer a centier voľného času,
2. schválilo
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 o o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a
centier voľného času s účinnosťou od 1.1.2016.

Bod č.7. Schválenie rozpočtu obce na roky 2016-2018
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Vyjadrenie hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018:
"Návrh viacročného rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2015 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ústavným zákonom
493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov."
Poslanci dostali k dispozícii finančnou komisiou navrhnutú výšku dotácií pre jednotlivé združenia. J. Gašpárek požiadal
o navýšenie pre ŠK Cífer namiesto 5000€ na 6500€. Odôvodnil to aktivitou ŠK Cífer, navýšením počtu detí zo ZŠ, MŠ a
stredoškolákov. Poslanci odsúhlasili výšku dotácie na 6000€. Ostatné dotácie odsúhlasili v navrhovanej výške.
V tomto bode poslanci schválili rozpočet na roky 2016-2018.
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Hlasovania
Hlasovanie číslo 150.
Návrh

Číslo: 150

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu obce Cífer na rok
2016 nasledovným občianskym združeniam v tejto výške: ŠK Cífer 1929 - 6 000 €, CANIS
CLUB Cífer - 300 €, Folklórna skupina Cífer - 800 €, OZ Pácan - 500 €, Poľovnícke združenie
RONAVA - 300 €, Klub dôchodcov v Cíferi - 700 €, MO Matice slovenskej v Cíferi - 2 300 €, TJ
Sokol Cífer - 4 000 €, Jednota dôchodcov na Slovensku - 700 €, ZO SZTP a ZPCCH - 800 €,
Slovenský zväz záhradkárov - 850 €, Šachový klub Cífer - 800 €, Rodičovské združenie pri
MŠ Cífer - 300 €, Občianske združenie GOCNOG - 500 €, ZRPŠ pri ZDŠ v Cíferi - 700 €, OZ
CZIFFER - 400€.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 6

Zdržali sa: 1

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Hlasovanie číslo 151.
Návrh

Číslo: 151

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje pridelenie dotácií na mimoškolskú záujmovú
činnosť detí a mládeže z rozpočtu obce Cífer na rok 2015 nasledovným občianskym
združeniam v tejto výške: ŠK Cífer 1929 - 4 000 €, TJ Sokol Cífer - 2 500 €, Šachový klub Cífer
- 400 €, Rodičovské združenie pri MŠ Cífer (Šarkaniáda)- 300 €, Rodičovské združenie pri MŠ
Cífer (zdravé zúbky) - 300 €, Združenie rodičov a priateľov školy pri ZDŠ v Cíferi - 400 €.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Hlasovanie číslo 152.
Návrh
Číslo: 152

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo návrh rozpočtu na roky 2016-2018, 2.
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018, 3.
schvaľuje rozpočet obce Cífer na roky 2016-2018.
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 150/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
pridelenie dotácií z rozpočtu obce Cífer na rok 2016 nasledovným občianskym združeniam v tejto výške:
ŠK Cífer 1929 - 6 000 €, CANIS CLUB Cífer - 300 €, Folklórna skupina Cífer - 800 €, OZ Pácan - 500 €, Poľovnícke
združenie RONAVA - 300 €, Klub dôchodcov v Cíferi - 700 €, MO Matice slovenskej v Cíferi - 2 300 €, TJ Sokol Cífer 4 000 €, Jednota dôchodcov na Slovensku - 700 €, ZO SZTP a ZPCCH - 800 €, Slovenský zväz záhradkárov - 850 €,
Šachový klub Cífer - 800 €, Rodičovské združenie pri MŠ Cífer - 300 €, Občianske združenie GOCNOG - 500 €, ZRPŠ pri
ZDŠ v Cíferi - 700 €, OZ CZIFFER - 400€.

Uznesenie č. 151/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
pridelenie dotácií na mimoškolskú záujmovú činnosť detí a mládeže z rozpočtu obce Cífer na rok 2015 nasledovným
občianskym združeniam v tejto výške:
ŠK Cífer 1929 - 4 000 €, TJ Sokol Cífer - 2 500 €, Šachový klub Cífer - 400 €, Rodičovské združenie pri MŠ Cífer
(Šarkaniáda)- 300 €,
Rodičovské združenie pri MŠ Cífer (zdravé zúbky) - 300 €, Združenie rodičov a priateľov školy pri ZDŠ v Cíferi - 400 €.
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Uznesenie č. 152/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
návrh rozpočtu na roky 2016-2018,
2. berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018,
3. schvaľuje
rozpočet obce Cífer na roky 2016-2018.

Bod č.8. Monitorovacia správa č. 1/2015 k programovému rozpočtu obce
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu je obec povinná vypracovávať podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predložená monitorovacia správa mapuje čerpanie programového
rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 1.1.2015 do 31.7.2015. Poslanci správu
schválili.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 153.
Návrh
Číslo: 153

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje monitorovaciu správu č. 1/2015 o plnení
programového rozpočtu na roky 2013 - 2015.
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 153/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
monitorovaciu správu č. 1/2015 o plnení programového rozpočtu na roky 2013 - 2015.
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Bod č.9. Schválenie vyradenia majetku v dôsledku zmarených investícií
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
V účtovnej evidencii majetku obce sa na účte 042 (obstaranie) nachádzali položky, ktoré sa nedajú zaradiť do majetku,
z dôvodu, že investičné akcie boli zrušené alebo zmenené. Týka sa to starých projektov na výstavbu športovej haly pri
základnej škole a urbanistických štúdií v IBV "Mlynská III". Poslanci vyradenie majetku odsúhlasili.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 154.
Návrh

Číslo: 154

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje vyradenie majetku v dôsledku zmarenej
investície v nasledovných investičných akciách:- výstavba športovej haly pri ZŠ Cífer v
rokoch 2007 a 2008 (48 626,77 €),- IBV - urbanistická štúdia "Mlynská III" Cífer z roku 2005
(2 363,41 €),- IBV obstarávanie Úpp "Mlynská III" z roku 2006 (298,75 €).
Schválený: Áno

Prítomní: 6

Za: 6

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 154/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
vyradenie majetku v dôsledku zmarenej investície v nasledovných investičných akciách:
- výstavba športovej haly pri ZŠ Cífer v rokoch 2007 a 2008 (48 626,77 €),
- IBV - urbanistická štúdia "Mlynská III" Cífer z roku 2005 (2 363,41 €),
- IBV obstarávanie Úpp "Mlynská III" z roku 2006 (298,75 €).

Bod č.10. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej NFK 6/2015
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
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Hlavná kontrolórka predložila poslancovm Správu o výsledku následnej finančenj kontroly č. 6/2015. Predmetom
kontroly bola Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri čerpaní výdavko v MŠ Cífer.
Bolo zistených 7 kontrolných zistení, obec aj MŠ predložili hlavnej kontrolórke návrhy opatrení na nápravu nedostatkov.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 155.
Návrh
Číslo: 155

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 6/2015.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 155/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2015.

Bod č.11. Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 1. polrok r. 2016
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ
KONTROLÓRKY NA OBDOBIE 1. POLROKA 2016:
1. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých obcou v roku 2015
2. Kontrola hospodárenia a správnosti zostavenia finančných výkazov obce za rok 2015
3. Náhodná kontrola – inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v z.n.p.
4. Kontroly o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo Obce Cífer, prípadne kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na
základe vlastného rozhodnutia hlavnej kontrolórky obce.
Plnenie úloh hlavného kontrolóra:
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 (do 60 dní po skončení roka 2016),
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015,
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016,
4. Podľa možností zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných kontrolórov organizovaných
vzdelávacímí inštitúciami,
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5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce,
6. Zúčastňovať sa na verejných zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli od 2.12. do 17.12.2015.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 156.
Návrh
Číslo: 156

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.
polrok roku 2016 bez zmien.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 156/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roku 2016
bez zmien.

Bod č.12. Zmluva o nadstavbe - Služby Cífer, s.r.o. - schválenie
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Poslanci schválili zmluvu o nadstavbe domu a zriadení vecného bremena medzi obcou a spoločnosťou Služby Cífer,
s.r.o. Zmena v zmluve bude v Článku V. Práva a povinnosti zmluvných strán. Odstránil sa posledný odstavec o
zmluvnej pokute.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 157.
Návrh

Číslo: 157

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje zmluvu o nadstavbe medzi Obcou Cífer a
spoločnosťou Služby Cífer, s.r.o. Predmetom zmluvy je realizácia nadstavby Sokolovne, ktorá
je vo vlastníctve obce. Nadstavbu zrealizuje a uskutoční spol. Služby Cífer s.r.o. na celej
streche Sokolovne nadstavením jedného nadzemného podlažia a vybudovaním schodišťa.
Touto nadstavbou vzniknú v Sokolovni tri samostatné bytové jednotky, ktoré budú každá
samostatným predmetom vlastníctva. Byty s príslušnými podielmi na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach Sokolovne budú vo výlučnom vlastníctve spol. Služby Cífer, s.r.o.
Schválený: Áno

Prítomní: 7

Za: 7

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0
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Uznesenia
Uznesenie č. 157/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
zmluvu o nadstavbe medzi Obcou Cífer a spoločnosťou Služby Cífer, s.r.o. Predmetom zmluvy je realizácia
nadstavby Sokolovne, ktorá je vo vlastníctve obce. Nadstavbu zrealizuje a uskutoční spol. Služby Cífer s.r.o. na
celej streche Sokolovne nadstavením jedného nadzemného podlažia a vybudovaním schodišťa. Touto nadstavbou
vzniknú v Sokolovni tri samostatné bytové jednotky, ktoré budú každá samostatným predmetom vlastníctva. Byty
s príslušnými podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Sokolovne budú vo výlučnom vlastníctve
spol. Služby Cífer, s.r.o.

Bod č.13. Kúpna zmluva na pozemky pod
infraštruktúrou - "Obytná zóna Cífer" - schválenie
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Zo zmluvy o vzájomnej spolupráci, schválenej uznesením 124/10/2015 zo dňa 12.11.2015, vyplývala povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu na pozemky pod budúcimi miestnymi komunikáciami za 1 €. Poslanci zmluvu schválili.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 158.
Návrh

Číslo: 158

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo a schvaľuje (v nadväznosti na uznesenie
124/10/2015 zo dňa 12.11.2015, ktorým bola schválená zmluva o vzájomnej spolupráci)
2. kúpu a kúpnu zmluvu na novovytvorené pozemky, parcely registra „C“ v katastrálnom
území Cífer - parcela č. 12535/447, parcela č. 12535/446, parcela č. 12535/39, parcela č.
12535/448, parcela č. 12535/380, parcela č. 12535/449, ktoré sa nachádzajú v Záujmovom
území a na ktorých je plánovaná výstavba Infraštruktúry - za kúpnu cenu vo výške 1,00
€ (slovom jedno euro). Novovzniknuté parcely vznikli na základe Geometrického plánu č.
117/2012 vyhotoveného Ing. Štefanom Richnákom dňa 30.11.2012, úradne overeného
dňa 7.12.2012 pod č.1433/2012, - od predávajúcich: Anna Krajčovičová, , ...., Helena
Chvostíková, ....., a Stanislav Poláček, ......
Schválený: Áno

Prítomní: 8

Za: 8

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 158/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
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Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
prerokovalo a schvaľuje
(v nadväznosti na uznesenie 124/10/2015 zo dňa 12.11.2015, ktorým bola schválená zmluva o vzájomnej spolupráci)
kúpu a kúpnu zmluvu
na novovytvorené pozemky, parcely registra „C“ v katastrálnom území Cífer - parcela č. 12535/447, parcela č.
12535/446, parcela č. 12535/39, parcela č. 12535/448, parcela č. 12535/380, parcela č. 12535/449, ktoré sa
nachádzajú v Záujmovom území a na ktorých je plánovaná výstavba Infraštruktúry - za kúpnu cenu vo výške 1,00 €
(slovom jedno euro). Novovzniknuté parcely vznikli na základe Geometrického plánu č. 117/2012 vyhotoveného Ing.
Štefanom Richnákom dňa 30.11.2012, úradne overeného dňa 7.12.2012 pod č.1433/2012,
- od predávajúcich: Anna Krajčovičová, ....., Helena Chvostíková, ........, a Stanislav Poláček, ......

Bod č.14. Schválenie pristúpenia obce Cífer do
Klastra cestovného ruchu - západné Slovensko
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
VÚC Trnava nám dal ponuku na vstup do Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko. Členstvo v organizácii nás
bude stáť približne 1000€/rok, pričom výhody spočívajú v možnosti čerpať finančné prostriedky s podporou VÚC na
rozvoj turistického ruchu a na zatratívnenie obce. Vzhľadom na to, že VÚC hrá kľúčovú rolu pri rozvoji turistického
ruchu v obciach a mestách a disponuje prostriedkami na jeho podporu, starosta navrhol pozvánku prijať a vstup do
klastra schváliť.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 159.
Návrh
Číslo: 159

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer schvaľuje vstup obce Cífer do Klastra cestovného ruchu –
západné Slovensko so sídlom v Trnave.
Schválený: Áno

Prítomní: 9

Za: 9

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 159/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
schvaľuje
vstup obce Cífer do Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko so sídlom v Trnave.
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Bod č.15. Prerokovanie podmienok nájmu pre
nájomcov v bytovom dome na Trnavskej ul.
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Podmienky pre nájomcov bytov v bytovom dome na Trnavskej ulici a nájomnú zmluvu budú poslanci schvaľovať na
niektorom z ďalších zasadnutí zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí poslanci na základe odporúčania osobitnej komisie aj
sociálnej komisie pridelili posledný voľný jednoizbový byt a určili poradie náhradníkov.

Hlasovania
Hlasovanie číslo 160.
Návrh

Číslo: 160

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer 1. prerokovalo správu osobitnej komisie na posudzovanie
žiadostí o pridelenie nájomného bytu, 2. prideľuje 1-izbový byt žiadateľovi Veronike
Hruškovej, 3. stanovuje náhradníkov na pridelenie nájomných bytov v tomto poradí: 1.
Roman Malec, 2. Miroslav Radzo, 3. Rastislav Kučera, 4. Jozef Krutý, 5. Lukáš Gbelec, 6.
Žaneta Mičeková.
Schválený: Áno

Prítomní: 10

Za: 10

Zdržali sa: 0

Nehlasovali: 0

Proti: 0

Uznesenia
Uznesenie č. 160/13/2015/
Schválené hlasovaním č.
Obecné zastupiteľstvo obce Cífer
1. prerokovalo
správu osobitnej komisie na posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu,
2. prideľuje
1-izbový byt žiadateľovi Veronike Hruškovej,
3. stanovuje
náhradníkov na pridelenie nájomných bytov v tomto poradí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roman Malec,
Miroslav Radzo,
Rastislav Kučera,
Jozef Krutý,
Lukáš Gbelec,
Žaneta Mičeková.
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Bod č.16. Rôzne
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania

Bod č.16.1. Stav investičných akcií
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
Investičné akcie, ktoré budú dokončené do Vianoc:
- zateplenie DK Jarná,
- vodovod,
- cintorín - plot, okrem brán,
- bezdrôtový rozhlas v Jarnej,
- rozšírenie kamerového systému.
Ďalšie akcie: výmena osvetlenia v obci podľa projektu, rekonštrukcia šatní (počas vianočných prázdnin).

Bod č.17. Diskusia, záver
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Funkcia

Útvar/Orgán
starosta

Ďaľší predkladatelia: -

Zápis z rokovania
V diskusii sa J. Bachratá sa spýtala na riešenie protipovodňových opatrení na Záhradnej - je už objednaný materiál na
odkanalizovanie Záhradnej ulice. Ďalej sa spýtala poslancov, či je z ich strany vôľa na kompenzáciu pokuty starostovi.
Starosta upozornil, že nie je vhodné riešiť kompenzáciu v súvislosti s udelenou pokutou.
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M. Čechovičová sa informovala, na aké športy bude využívaná nová plánovaná športová hala pri ZŠ. Starosta
odpovedal, že hala bude multifunkčná.
Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Menovité hlasovania k bodom rokovania
Legenda
N - Neprítomný
NH - Nehlasoval
ZA - Hlasoval za
P - Hlasoval proti
ZD - Zdržal sa
? - Hodnota nie je známa

Číslo bodu rokovania / číslo hlasovania

Meno

1/144

2/145

3/146

4/147

5/148

6/149

7/150

7/151

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

N

N

N

N

N

N

N

N

Jaroslav Gross

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Z

ZA

Peter Orlický

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ing. Zuzana Silná, PhD.

N

N

N

N

N

N

N

N

Ing. Štefan Čechovič

N

N

N

N

N

N

N

N

Dušan Caja

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Mgr. Monika Glasová

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Mgr. Adriana Krupová

N

N

N

N

N

N

N

N

Ing. Miriama Čechovičová, PhD.,
MBA

N

N

N

N

N

N

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Mgr. Jana Bachratá
Ing. Oľga Bartošková

Mgr. Ján Gašpárek

Číslo bodu rokovania / číslo hlasovania

7/152

8/153

9/154

10/155

11/156

12/157

13/158

14/159

Mgr. Jana Bachratá

Meno

N

N

N

N

N

N

ZA

ZA

Ing. Oľga Bartošková

N

N

N

N

N

N

N

N

Jaroslav Gross

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Peter Orlický

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ing. Zuzana Silná, PhD.

N

N

N

N

N

N

N

ZA

Ing. Štefan Čechovič

N

N

N

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Dušan Caja

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Mgr. Monika Glasová

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Mgr. Adriana Krupová

N

N

N

N

N

N

N

N

Ing. Miriama Čechovičová, PhD.,
MBA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Mgr. Ján Gašpárek

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA
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Číslo bodu
rokovania /
číslo
hlasovania

Meno
Mgr. Jana Bachratá
Ing. Oľga Bartošková

15/160
ZA
N

Jaroslav Gross

ZA

Peter Orlický

ZA

Ing. Zuzana Silná, PhD.

ZA

Ing. Štefan Čechovič

ZA

Dušan Caja

ZA

Mgr. Monika Glasová

ZA

Mgr. Adriana Krupová

ZA

Ing. Miriama Čechovičová, PhD.,
MBA

ZA

Mgr. Ján Gašpárek

ZA

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Zapisovatelia:
Ing. Andrea Kissová

Overovatelia:
Mgr. Monika Glasová
Mgr. Jana Bachratá
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