Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veselom
zo dňa 10. 3. 2022
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veselé
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Hospodárenie Obecnej kanalizačnej, s .r. o. Veselé za rok 2021
6. Žiadosť o navýšenie základného imania OK, s. r. o.
7. Zámery Obce Veselé
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1. Zasadnutie OZ otvorila V. Šipková, starostka obce.

Na zasadnutí boli

prítomní 6 poslanci, za neprítomnosť sa ospravedlnila poslankyňa Zuzana
Bokorová. Zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
2. V. Šipková, starostka obce, predložila návrh programu zasadnutia.
3. V. Šipková, starostka obce, predložila návrh na určenie overovateľov
zápisnice poslancov Luciu Strečanskú a Branislava Kukuča, zapisovateľku
zápisnice Bc. Máriu Krátkú.
4. Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2021
predložila starostka obce Viera Šipková.
5. Starostka obce predložila Výsledok hospodárenia spoločnosti Obecná
kanalizačná, s. r. o. Veselé 346 za rok 2021. Tvorí súčasť zápisnice.
6. Starostka obce predložila žiadosť Obecnej kanalizačnej, s. r. o., Veselé 346
o navýšenie základného imania spoločnosti. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice.
7. Zámery obce Veselé.
Starostka obce znovu oboznámila poslancov so žiadosťou Márie Bučkovej, bytom
Veselé č. 77 o odpredaj pozemku p. č. 1781 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 326 m2, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou v jej spoluvlastníctve.
Žiadateľke bolo uznesením OZ doporučené zameranie pozemku p. č. 1781
zastavané plochy a nádvoria a obci Veselé po zameraní pozemku p. č. 1781
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zastavané plochy a nádvoria, vypracovať a predložiť na schválenie OZ Veselé
zámer obce Veselé odpredať nehnuteľný majetok žiadateľke.
Žiadateľka predložila písomnú žiadosť o odpredaj uvedenej parcele. Poslanci
obecného

zastupiteľstva

prejednali

žiadosť

a súhlasia

s odpredajom

časti

pozemku žiadateľke tak, aby na uvedenom pozemku bolo možné v budúcnosti
vybudovať obcou spojovací chodník pre peších, v šírke 3 m, od obecnej
komunikácie smerom k Holeške.
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Dagmar Hrončekovej, bytom
Veselé 56, o odpredaj časti parciel 41/7 a 1733/1 vo vlastníctve obce Veselé.
Uznesením OZ bolo žiadateľke Dagmar Hrončekovej bytom Veselé 56 doporučené
predložiť Obecnému úradu vo Veselom č. 346 vypracovaný geometrický plán na
oddelenie pozemkov, ako doklad k spracovaniu zámeru obce Veselé

a

vybudovanie vodovodnej šachty a prípojky na pozemku vo svojom vlastníctve.
Geometrický plán na Obecný úrad vo Veselom nebol predložený. Na zasadnutí OZ
sa zúčastnil Peter Hronček, Veselé 56 a na výzvu starostky obce geometrický plán
priniesol.
8. Starostka

obce

development

s.

predložila
r.

o.,

žiadosť

Halenárska

o stanovisko
17,

Trnava.

spoločnosti
Spoločnosť

lipa
žiada

o prerokovanie možnosti zmeny územného plánu obce, p. č. 1115,
rozšírenie lokality za účelom rozvoja obce. Spoločnosť má vážny záujem
realizovať výstavbu rodinných domov prípadne bytových domov. Žiadosť
tvorí súčasť zápisnice.
Starostka obce predložila návrhy:
„Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do
vlastníctva subjektu verejného práva a o úprave vzájomných práv a povinností
vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií“ uzatvorená podľa ust. §
289 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v. z. n. p. a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
„Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do
vlastníctva subjektu verejného práva a o úprave vzájomných práv a povinností
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vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov“ uzatvorená podľa ust. §
289 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v. z. n. p. a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
medzi účastníkmi obcou Veselé a spoločnosťou Borrex spol. s r. o., Borovce 230.
Návrhy zmlúv tvoria súčasť zápisnice.
Starostka obce oboznámila prítomných s plánovanými kultúrno spoločenskými
podujatiami v obci.
11. 6. 2022 – uskutoční sa oslava Dňa detí v športovom areáli spojená s verejnými
streleckými pretekmi v streľbe na asfaltové terče v disciplíne TRAP, organizátori
Poľovnícke združenie Dolinka Veselé a obec Veselé. Pripravuje sa program pre
deti, vystúpenie sokoliarov, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie, detská
diskotéka, ohňostroj, koncert skupiny Slniečko, tombola, občerstvenie.
25. 6. 2022 – Veselská gulášpárty v športovom areáli Veselé v spolupráci s OŠK
Veselé. Pripravený bude kultúrny program, hudobná skupina MUSIC BAND
FOUR, kopanie penált, ohňostroj, program pre deti, a občerstvenie, vyhlásenie
výsledkov súťaže.
16. 7. 2022 – OŠK Veselé futbalový turnaj.
Starostka obce informovala poslancov o oreze stromov – tují na cintoríne
Ťapkové, obecnom športovom štadióne Veselé a prerastených stromov v obci.
Poslankyňa Lucia Strečanská sa informovala o možnosti osadenia dopravného
zrkadla na zákrute miestnej komunikácie v časti obce „Zámojská“. Starostka obce
informovala, že bude výmena nového dopravného zrkadla na križovatke Ťapkové
a zrkadlo bude osadené na Zámojskej.
Starostka obce informovala, že sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľky MŠ Veselé. Riaditeľka MŠ je pani Zuzana Komadelová.
Poslanec Miloš Adamec sa informoval na budovanie chodníka medzi časťou
Ťapkové a Dubovanmi. Starostka obce konzultovala

túto problematiku so

starostom obce Dubovany, zatiaľ sa starosta obce Dubovany nevyjadril. Starostka
zároveň uviedla, že t. č. sa pripravuje projekt pre územné konanie – chodník, ktorý
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bude spojovať novú zástavbu rodinných domov na Ťapkovom s križovatkou
a časťou Veselé.
Starostka

obce

informovala

poslancov

o zbere

bioodpadu.

V obci

budú

rozmiestnené hnedé 240 l plastové nádoby do každej domácnosti. Vývoz odpadu
bude každé 2 týždne.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol novelizovaný, ukladá povinnosť
obciam prispievať zariadeniam sociálnej služby od 100 € mesačne. Zákonnou
povinnosťou je prispievať. Časť nákladov si hradí užívateľ sám, prípadne rodinní
príslušníci, obec by mala prispievať tiež. Každý prípad sa musí riešiť individuálne.
Starosta obce vyžiada od zariadenia ekonomicky oprávnené náklady, nasleduje
rokovanie

s rodinnými príslušníkmi. Občania, ktorí žiadajú o poskytovanie

sociálnej služby sú aj vlastníkmi nehnuteľností v obci a je na zamyslenie, či
záväzky a pohľadávky neuspokoja predajom svojich nehnuteľností. Zariadenie má
ekonomicky oprávnené náklady, určitú sumu dostáva od svojich klientov, ďalšie
finančné prostriedky dostávajú od štátu alebo VÚC. Tieto náklady je potrebné
vyčísliť.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí
zastupiteľstva.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veselom zo dňa 10. 3. 2022

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
a) Schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veselom na deň 10. 3. 2022
b) Určuje
overovateľov zápisnice poslancov Luciu Strečanskú a Branislava Kukuča,
zapisovateľku zápisnice Bc. Máriu Krátkú.
Prítomní 6 poslanci
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Schválili 6 poslanci

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
berie na vedomie
predložené uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2022
Prítomní 6 poslanci
Schválili 6 poslanci

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
berie na vedomie
Výsledok hospodárenia spoločnosti Obecná kanalizačná, s. r. o. Veselé 346 za
rok 2021.
Prítomní 6 poslanci
Schválili 6 poslanci

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
Schvaľuje
navýšenie základného imania Obcou Veselé v spoločnosti Obecná kanalizačná s.
r. o. so sídlom Veselé 346, IČO: 44 594 771, ktorej je jedným zo spoločníkov,
o 3000 €.
Prítomní 6 poslanci
Schválili 6 poslanci

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
5

Nesúhlasí
So zmenou územného plánu obce Veselé za účelom výstavby rodinných domov,
prípadne bytových domov spoločnosťou lipa development s. r. o, Halenárska 17,
Trnava.
Prítomní 6 poslanci
Schválili 4 poslanci
Zdržala sa hlasovania poslankyňa Adriana Duračková
Proti: Svetozár Benedikovič

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
Schvaľuje uzavretie
„Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do
vlastníctva subjektu verejného práva a o úprave vzájomných práv a povinností
vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií“ uzatvorenej podľa ust. §
289 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v. z. n. p. a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách medzi účastníkmi:
Obec Veselé so sídlom Obecný úrad Veselé č. 346, 92208 Veselé, štatutárny
zástupca Viera Šipková, starostka obce, IČO: 00 313 165, DIČ: 2020531029
a spoločnosťou Borrex spol. s r. o. so sídlom 92209 Borovce č. 230, štatutárny
zástupca Ing. Miloš Drobný, IČO: 46 894 225, DIČ 2023716266.
Prítomní 6 poslanci
Schválili 6 poslanci

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veselom č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veselom
Schvaľuje uzavretie
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„Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do
vlastníctva subjektu verejného práva a o úprave vzájomných práv a povinností
vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov“ uzatvorenej podľa ust. §
289 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v. z. n. p. a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách medzi účastníkmi:
Obec Veselé so sídlom Obecný úrad Veselé č. 346, 92208 Veselé, štatutárny
zástupca Viera Šipková, starostka obce, IČO: 00 313 165, DIČ: 2020531029
a spoločnosťou Borrex spol. s r. o. so sídlom 92209 Borovce č. 230, štatutárny
zástupca Ing. Miloš Drobný, IČO: 46 894 225, DIČ 2023716266.
Prítomní 6 poslanci
Schválili 6 poslanci
Vo Veselom 10. 3. 2022
Viera Šipková
Starostka obce

Zápisnicu zapísala Bc. Mária Krátká
Overovatelia zápisnice:
Strečanská
........................................................

Lucia

Branislav Kukuč
........................................................

.
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