Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Boldogu, ktoré sa konalo
dňa:26.10.2020 o 18.00 hod.v zasadacej miestnosti OcÚ Boldog.
Prítomní: pozri prezenčnú listinu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Kontrola uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2020, úprava rozpočtu.
4. Investičné aktivity obce.
5. Úprava odpadového hospodárstva.
6. Aktivity v súvislosti s COVIB-19 /príprava,opatrenia,dotácie/
7. Plán činnosti do konca roka 2020.
8. Rôzne.
9. Schválenie uznesení.
10.Záver.
Rokovanie otvoril a viedol Bc.Peter Múčka starosta obce. Po privítaní
poslancov starosta skonštatoval, že je obecné zastupiteľstvo schopné uznášať sa.
Určil overovateľov zápisnice:Tomáš Kögler a Loránd Jankó. Zapisovateľka:
Hajnalka Macsiczaová admin. prac. OcÚ. Program jednohlasne schválili.
Kontrola uznesení:
-Starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo o prevedených prácach:
rekonštrukcia chodníkov na Reckej ceste, dokončenie prác bude cca o 2 týždne.
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2020, úprava rozpočtu:
Stav BÚ k 30.09.2020: 246 115,64 EUR, Soc.fond: 1250,64 EUR, pokladňa:
466 EUR, Celkové príjmy: 315 309 EUR. Celkové výdavky: 191 119
EUR.Poslanci brali správu na vedomie o čerpaní rozpočtu jednohlasne schválili,
poslanci obdržali aj úpravu rozpočtu, k čomu sa mohli aj vyjadriť, po
prerokovaní úpravy poslanci jednohlasne schválili aj úpravu rozpočtu.
Investičné aktivity obce:
- Starosta obce informuje OZ o prevedených prácach: v súčasnosti
prebieha rekonštrukcia chodníka na Reckej ceste,plánované dokončenie
cca o 2 týždne.
- Realizácia prác na vytvorenie zberného miesta – 1.etapa by mohla byť
realizovaná do konca roka /spevnená plocha, oplotenie, prípojka/.

- Starosta obce informuje zastupiteľstvo o vykonaní št.stavebného dohľadu
v areály Boldog s r.o.
- Príprava rekultivácie záhrady pamätníka padlých hrdinov, výsadba ruží –
poslanci výsadbu jednohlasne schválili.
- Arboristický a dendrologický posudok + návrh štúdie Lesoparku,
spracovanie nájomnej zmluvy so Spoločnými pasienkami.Poslanci
jednohlasne schválili . V roku 2020 narodení novorodenci dostanú ponuku
na stromček s popisom zdarma, rok 2019, rok 2018 cena ¾ a postupne po
ďalších rokov sa bude príplatok za stromček zvyšovať. Poslanci
jednohlasne schválili.
- Audit verejného osvetlenia bude rozdelený na 2 fázy v 1.fáze je
naplánované výmena a osadenie 5 nových lámp na území obce ešte v roku
2020. Poslanci jednohlasne schválili.
- Starosta obce rieši v spolupráci s Okresným úradom Senec navrátenie
vlastníctva pre areál KD ako i nárok obce na MŠ – poslanci brali správu
na vedomie.
- Spracovanie geometrického plánu na vyňatie a tiež na vecné bremeno
v súvislosti s kanalizáciou obce Boldog – prebieha spracovanie návrhu
zmlúv.
- Farská záhrada bola v projekte neúspešná, prepracujeme na iný projekt.
Úprava odpadového hospodárstva : Starosta obce informuje zastupiteľstvo
o povinnosti zavedenia zberu kuchynského odpadu v zmysle zákona , zváženie
čipovaniu odpadových nádob a s tým súvisiace plány zpaušalizovaniu odvozu
KO na rok 2021 ako aj nové VZN . Poslanci prípravné plány v súvislosti odpadu
jednohlasne schválili.
Aktivity v súvislosti s COVID-19 /príprava,opatrenia,dotácie/ - zakúpili sa
automatické dávkovače, ktoré sú rozmiestnené v aut.zastávkach,v MŠ a na
chodbe OcÚ, dezinfekčné prostriedky, OOP, vyúčtovanie za 1.vlnu pandémie
cca 3200 EUR.
Plán činnosti do konca roka 2020:
Poskytnutie jednorázového finančného príspevku pre našich dôchodcov,ktorí
dovŕšili dôchodkový vek a majú trvalý pobyt v obci – poslanci schválili 10
EUR/osoba, namiesto pohostenia,ktoré chystáme každý rok pre dôchodcov,
tento rok sa to kvôli pandémie neuskutoční, pripravíme vitamínové balíčky +
jednorázové rúško. Distribúcia sa uskutoční podľa možností.

Rôzne:
Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing.Marian Mojžiš s manželkou bytom Boldog
č.42pre účely vysporiadania majetku pod existujúcou stavbou, ide oč.parc.769
cca 25 m2. Poslanci jednohlasne schválili odpredaj predmetného pozemku
podľa aktuálnej trhovej ceny.
-Spracovanie Návrhu PHSR 2021-2027 – poslanci brali správu na vedomie.

Uznesenia
zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa: 26.10.2020
Uznesenie č.26/2020
OZ
Schvaľuje – program OZ.
Uznesenie č. 27/2020
OZ
Schvaľuje – čerpanie rozpočtu k 30.09.2020 ako i úpravu – poslanci jednohlasne
schválili.
Uznesenie č.28/2020
OZ
berie na vedomie
-investičné aktivity obce – realizácia chodníka na Reckej ceste
-realizáciu prác na vytvorenie zberného miesta
-ŠSD v areály Boldog s r.o.
-prípravu rekultivácie záhrady pamätníka padlých hrdinov, výsadba ruží –
poslanci jednohlasne schválili
-arboristický a dendrologický posudok – návrh štúdie Lesoparku, spracovanie
nájomnej zmluvy so Spoločnými pasienkami – poslanci jednohlasne schválili,
v roku 2020 narodení dostanú ponuku s popisom stromčeka zdarma,
r.2019,r.2018 cena ¾ a postupne po ďalších rokoch sa bude príplatok za
stromček zvyšovať, poslanci jednohlasne schválili.
-audit VO – rozdelenie na 2 fázy, 5 nových lámp nasadiť na území obce ešte
v roku 2020.
Uznesenie č.29/2020
OZ
berie na vedomie – navrátenie vlastníctva areálu KD v spolupráci s OÚ Senec,
ako i nárok obce na MŠ.

Uznesenie č.30/2020
OZ
berie na vedomie-spracovanie geometrického plánu na vyňatie a tiež na vecné
bremeno v súvislosti s kanalizáciou obce.
Uznesenie č.31/2020
OZ
berie na vedomie – farská záhrada neúspešní, prepracovanie na iný projekt.
Uznesenieč .32/2020
OZ
berie na vedomie- povinnosť zavedenia zberu kuchynského odpadu v zmysle
zákona, zváženie čipovaniu odpadových nádob, analýza zpaušalizovaniu odvozu
KO na rok 2021 a s tým súvisiace nové VZN – poslanci jednohlasne scvhálili.
Uznesenie č.33/2020
OZ
berie na vedomie – zakúpenie automatických dávkovačov, defiznfekcie, OOP,
vyúčtovanie za I. vlny pandémie 3200 EUR.
Uznesenie č.34/2020
OZ
schvaľuje – jednorázový finančný príspevok pre dôchodcov 10 EUR/osoba,balík
vitamínov, jednorázové rúško, distribúcia podľa možnosti.
Uznesenie č.35/2020
OZ
schvaľuje –odpredaj pozemku pre účely vysporiadanie majetku Ing. Marian
Mojžiš s manželkou, č. parc. 769 k.ú.Boldog cca 25 m2. Poslanci jednohlasne
schválili
odpredaj podľa aktuálnej trhovej ceny.
Uznesenie č.36/2020
OZ
berie na vedomie – spracovaný návrh PHSR 2021-2027.

Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané, starosta sa poďakoval
poslancom za účasť a ukončil rokovanie.

Overovatelia:
Tomáš Kögler
Loránd Jankó

Zapisovateľ: Hajnalka Macsiczaová

Starosta obce: Bc.Peter Múčka

