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Uznesenie
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gáň
zo dňa 14.6.2012
Uznesenie č. 130/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. b e r i e na vedomie
Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom v Gáni ku dňu
14.6.2012
B. s c h v a ľ u j e
ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.:
106/2012 bod C.
117/2012
118/2012
119/2012
120/2012
121/2012
122/2012
123/2012
124/2012
125/2012
126/2012
127/2012
128/2012
129/2012
ponechať v sledovaní úlohy schválené uznesením č.:
191/OZ/2010
- termín - 31.12.2012
28/2011
- termín - 31.12.2012
36/2011
- úloha trvalá
56/2011
- termín – ďalšie zasadnutie OZ
63/2011
- termín – ďalšie zasadnutie OZ
67/2011
- termín – ďalšie zasadnutie OZ
68/2011
- termín – 30.9.2012
70/2011
- úloha trvalá
73/2011
- termín – 31.12.2012
78/2011 bod 2., 3.
- termín – ďalšie zasadnutie OZ
93/2011
- úloha trvalá
101/2012
- úloha trvalá
104/2012 bod B
- úloha trvalá
111/2012 bod 1
- termín – ďalšie zasadnutie OZ
bod 2
- termín – 27.9.2012
bod 3
- úloha trvalá
115/2012
- úloha trvalá
v štádiu riešenia ostáva uznesenie č.
102/2012
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Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Uznesenie č. 131/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatok k 1 VZN obce Gáň č. 58/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby
bez pripomienok.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Uznesenie č. 132/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A: k o n š t a t u j e, že:
1. Rozpočet obce Gáň na rok 2011 bol schválený Uznesením č. 19/2011/OZ zo
dňa 28.02.2011v príjmovej časti vo výške 679.440.-€ a vo výdavkovej časti vo
výške 679.440.-€, t.j. ako vyrovnaný rozpočet,
2. Pri čerpaní rozpočtu na rok 2011 došlo k čerpaniu finančných prostriedkov nad
rámec oprávnenia:
V programe 0502, položka 637001 Školenie OHZ v počte 10 osôb a s tým
súvisiace náklady na občerstvenie v celkovej výške
955,50€
Uznesením č. 51/2011/OZ zo dňa 21.07.2011 bola schválená úprava rozpočtu len na
profesné vyškolenie novozvoleného veliteľa obecného hasičského zboru
-

-

v programe 12, v položke 637027 Odmeny zamestnancov mimo
pracovného pomeru
3488,10€
v programe 11, v položke 634027 Donáška stravy dôchodcom – dohody
381,12€
V programe 0307, v položke 632003 Poštové služby
198,35€

Uvedeným postupom došlo k porušeniu § 31, ods. 1,písm. b) zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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3. Starostka obce svojvoľne, bez súhlasu obecného zastupiteľstva dala v mesiaci
marec 2011 odstrániť vedľajšiu budovu v objekte Materskej školy Gáň.
Uvedeným konaním došlo k porušeniu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí.
Za vykonané búracie práce bola vyplatená faktúra č. 10110003 zo dňa
01.04.2011 vo výške 4.490,77€. Vynaložené finančné prostriedky na úhradu
tejto faktúry boli použité nad rámec oprávnenia, nakoľko v Rozpočte obce na
rok 2011 neboli v programe 080101, v položke 637005 Búracie práce finančné
prostriedky rozpočtované. Uvedeným postupom došlo k porušeniu §31, ods.
1, písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
4. Rozpočtovým opatrením č. 1/2011 starostka obce žiadala obecné
zastupiteľstvo o úpravu rozpočtu. Uznesením č. 50/2011/OZ zo dňa
21.07.2011 bola úprava rozpočtu schválená, okrem programu 080101,
položka 637005 Búracie práce, s ktorou obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo. Aj
napriek takto prijatému uzneseniu, účtovníčka obce svojvoľne vykonala
úpravu rozpočtu na tejto položke, čím prišlo k porušeniu § 14, ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
5. V mesiaci november 2011 bola na Ministerstvo životného prostredia SR
Bratislava podaná žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na
projekt: EKO-ZBERNÝ DVOR Gáň. Celý priebeh prípravy až po samotné
podanie žiadosti prebehlo bez vedomia poslancov OZ.
6. Stavebným úradom obec Matúškovo bolo vydané stavebné povolenie č.
276/2011 zo dňa 08.09.2011, ktorým bola povolená stavba EKO-ZBERNÝ
DVOR Gáň. Na základe podnetu poslancov obecného zastupiteľstva z dôvodu
podozrenia na jeho zmanipulovanie bolo uvedené rozhodnutie preskúmané
Krajským stavebným úradom v Trnave, odborom stavebného poriadku
v konaní mimo odvolania.
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia správny orgán zistil, že bolo vydané
v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku, čím sa
stalo protizákonným. Na základe uvedených skutočností vydané stavebné
povolenie Rozhodnutím č. KSÚ-OSP-2012/00292/Ve zo dňa 24.05.2012
zrušil. Zrušením uvedeného stavebného povolenia na projekt: EKO-ZBERNÝ
DVOR Gáň sa investičná akcia stala nevykonateľná, čím obci vznikla škoda vo
výške 9.187,54€ (suma podľa zverejnených údajov ), tak došlo k porušeniu
§31,ods. 1, písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy.
7. I napriek dostatočnému časovému priestoru, kedy došlo k prečerpaniu
niektorých položiek schváleného rozpočtu, starostka obce predložila na
schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2/2011 až 08.12.2011, ktoré obecné
zastupiteľstvo Uznesením č. 87/2011/OZ zo dňa 08.12.2011 neschválilo
v plnom rozsahu. Po schválení uvedeného uznesenia mala účtovníčka obce
vykonať úpravy na jednotlivých položkách a následne predložiť na schválenie
ďalšie rozpočtové opatrenie do 31.12.2011.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti v konštatačnej časti tohto uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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B: s ch v a ľ u j e
a) Záverečný účet obce Gáň za rok 2011 a celoročné hospodárenie s v ýh r a d a m i,
b) v zmysle § 15 ods. 4 použitie prebytku rozpočtu podľa §10 ods. 3 písm. a/
a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na tvorbu rezervného fondu vo výške 261.348.-€
C: n á p r a v n é o p a t r e n i a
1. vzhľadom na závažné porušenia stavebného zákona pri vydaní
stavebného povolelnia: EKO-ZBERNÝ DVOR Gáň je potrebné riešiť
zmenu spoločného stavebného úradu pre Obec Gáň,
2. opatrenia na nápravu nedostatkov vzniknutých obcou pri nakladaní
s verejnými prostriedkami v roku 2011 budú prijaté až po získaní
výsledného stanoviska okresnej prokurátorky, ktorá bola požiadaná
poslancami obce o preverenie vyššie uvedených nedostatkov.
D: b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora
k 31.12.2011

o overovaní

riadnej

účtovnej

závierky

Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová,
Ing. Rakický
Zdržali sa hlasovania: Ing. Jankovič, Ing. Lipovský
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Uznesenie č. 133/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
S ch v a ľ u j e

1.Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.
1/2012 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné výdavky:
Podprogram:
Rozpočet
0306 Obecný informačný systém
3000 Eur
0901 Dom kultúry
25250 Eur
100101Údržba verejnej zelene, kosenie
3310 Eur
12 Administratíva
246971 Eur
Spolu
278531 Eur

1. Zmena rozpočtu
3000 Eur
25300 Eur
4960 Eur
245271 Eur
278531 Eur

Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali:Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
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Uznesenie č. 134/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A: k o n š t a t u j e,
a) že dňa 04.06.2012 bol starostke obce doručený list od p. Zlatici Opálekovej, v
ktorom sa vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky obce Gáň dňom 04.06.2012.
Vzhľadom na skutočnosť, že odo dňa 04.06.2012 vplynie zákonom stanovená 60
dňová lehota, v rámci ktorej je obec povinná vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce,
obecné zastupiteľstvo obce Gáň
B: v y h l a s u j e
v súlade s §18a ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v
súvislosti so vzdaním sa funkcie doterajšieho kontrolóra obce, voľbu hlavného
kontrolóra obce Gáň na deň 02.8.2012
C: ž i a d a
starostku obce bezodkladne zverejniť na webovej stránke obce, v regionálnych
periodikách, na úradných tabuliach v okolitých obciach „Voľbu hlavného kontrolóra
obce Gáň“ v znení prílohy.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Zlatica Holčeková, Ing. Jankovič,
Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Uznesenie č. 135/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
s ch v a ľ u j e
Dohodu o spolupráci pri plnení úloh obecného hasičského zboru uzatvorenú v súlade
s ust. §33 a nasl. Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov medzi Obcou Gáň a Dobrovoľným hasičským zborom v Gáni
- bez pripomienok
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Toto uznesenie bolo zaslané aj s náležitosťami na prokuratúru do Galanty na
preskúmanie zákonnosti. Po obdržaní stanoviska od prokuratúry zaujmem k tomu
stanovisko.
Uznesenie č. 136/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
znení neskorších predpisov

zriadení

v
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s ch v a ľ u j e
realizáciu Multifunkčné ihrisko v obci Gáň, ktoré sa bude realizovať na parc. č. 319/1
a 319/3, katastrálne územie Gáň firmou ASTRIUM s.r.o. Šaľa a AVA-stav s.r.o.
Galanta – víťazov podprahovej zákazky vo výške 87.600 Eur.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing. Lipovský
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Baloghová, Ing. Kivarothová, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Uznesenie č. 137/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
realizáciu rekonštrukcie strechy MŠ vykonanú firmou L.A.D.plus s.r.o., Trnava , ktorá
bola vybraná komisiou verejného obstarávania na základe predloženej najnižšej
cenovej ponuky vo výške 16.520 Eur.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Ing. Jankovič, Ing. Lipovský
Zdržali sa hlasovania: Mgr. Baloghová, Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
Uznesenie č. 138/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A./ konštatuje, že
1.) Stavebným úradom obec Matúškovo bolo vydané rozhodnutie č. 276/2011
zo dňa 8.9.2011 na povolenie stavby „Eko zberný dvor Gáň“, na ktorej
prefinancovanie boli žiadané nenávratné finančné prostriedky z fondov EU.
2.) Na základe podnetu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Gáň bolo
vyšie uvedené rozhodnutie prešetrené Krajským stavebným úradom Trnava,
odbor stavebného poriadku v mimo odvolacom konaní.
3.) Krajský stavebný úrad Trnava ako správny orgán príslušný na
preskúmanie uvedeného rozhodnutia stavebné povolenie zrušil a konštatoval,
že uvedené rozhodnutie bolo vydané v rozpore s ustanoveniami stavebného
zákona a správneho poriadku, čím sa stalo protizákonným.
Na základe vyššie uvedeného Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
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B./ schvaľuje
výstup Obce Gáň zo spoločnej úradovne Matúškovo dňom podpísania zmluvy
účastníkmi spoločnej úradovne Galanta
a
vstup Obce Gáň do spoločnej úradovne Galanta dňom podpísania zmluvy.
C./ žiada
Starostku obce Gáň uzavrieť zmluvu o výstupe zo spoločnej úradovne Matúškovo
a zmluvu o vstupe Obce Gáň do spoločnej úradovne Galanta.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Mgr. Jarošová, Ing. Kivarothová,
Ing. Rakický
Proti prijatiu uznesenia hlasoval: Ing. Jankovič
Zdržal sa hlasovania: Ing. Lipovský
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka
Toto uznesenie nie je podpísané z dôvodu, že ide o nehospodárne nakladanie
s finančnými prostriedkami obce. Ročný poplatok aj s vyúčtovaním v spoločnej
stavebnej úradovni v Galante by nás vyšiel na 7000 € a v Matúškove nás spoločná
úradovňa finančne stojí 667 €. Zároveň zo strany občanov nie sú žiadne sťažnosti na
spoločnú úradovňu v Matúškove, preto nevidím dôvod na prestup do spoločnej
úradovne v Galante. Investičné akcie, ktoré bude robiť obec a bude potrebné pred ich
realizáciou vydať stavebné povolenie, je možné požiadať KSÚ TT o určenie iného
stavebného úradu. Preto nevidím dôvod na prestúpenie do inej spoločnej úradovne.
Uznesenie č. 139/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
V súvislosti s investičnou akciou: Budovanie multifunkčného ihriska v obci Gáň
Ž i a d a starostku obce
v prípade, že vzíde zo strany zhotoviteľa požiadavka na potrebu zmeny v rozsahu
diela, ktorá by mala byť dohodnutá formou písomného dodatku k vyššie uzatvorenej
zmluve o dielo č. 01/2012-MI, predložiť poslancom OZ k nahliadnutiu písomné
oznámenie zhotoviteľa s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela a zároveň
uvedenú požiadavku zhotoviteľa predložiť poslancom OZ na odsúhlasenie prípadne
na zamietnutie.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka
Uznesenie č. 140/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A./ konštatuje, že
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1. Na zasadnutí
Školskej rady pri Materskej škole v Gáni konanej dňa
13.06.2012 odprezentovala riaditeľka zariadenia zámer novej koncepcie MŠ,
ktorý umožní zvýšenie kapacity umiestnenia detí do školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gáň.
2. Vzhľadom k tomu, že sa bude realizovať rekonštrukcia vnútorných priestorov
budovy, čo umožní aj dispozičné riešenie pre tento zámer, je potrebné
zrealizovať niektoré kroky.
Na základe vyššie uvedeného Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
B./ ž i a d a starostku obce
1. predložiť na schválenie OZ Návrh koncepcie MŠ v Gáni.
T: ďalšie zasadnutie OZ
2. vyčísliť finančné krytie:
a/ vstupných nákladov súvisiacich z nákupom interiérového vybavenia,
b/ nákladov na personálne obsadenie s vytvorením dvoch nových pracovných
miest
T: ďalšie zasadnutie OZ
3. na základe vyčíslených finančných nákladov podľa bodu 2 predložiť na
schválenie úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
T: ďalšie zasadnutie OZ
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský, Ing. Rakický
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka
Uznesenie č. 141/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
s ch v a ľ u j e
doplnenie členov z radu občanov obce Gáň a to:
Ing. Rudolfa Radimáka
Ing. Michala Kotmana
do komisie verejného obstarávania.
Prítomní 6/7
Za prijatie uznesenia hlasovali: Mgr. Baloghová, Ing. Jankovič, Mgr. Jarošová, Ing.
Kivarothová, Ing. Lipovský
Proti prijatiu uzneseniu hlasoval: Ing. Rakický
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Mgr. Denisa Ivančíková, starostka

