ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.04. 2012 Ocú Boleráz
Počet poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet prítomných poslancov:
Ospravedlnená:
Kontrolórka obce :

9
8
Mgr. Belicová, PN
Ing. Andrea Tuchscherová

PROGRAM:
1./ Zahájenie, určenie overovateľov
2./ Agro Boleráz s.r.o. – riešenie neprimeraného zápachu pri biologickom hnojení
3./ Prerokovanie platu starostu na základe zák. číslo 253 /1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
4./ Rôzne, diskusia
5./ Uznesenia, záver

1.

Zahájenie, určenie overovateľov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal prítomných poslancov,
poslankyne a hostí. V priebehu zasadnutia OZ o 18.15 hod. prišiel poslanec Jaroslav Vyskoč. Za overovateľov
zápisnice určil starosta poslancov Miroslava Kováča a Ing. Rudolfa Mackovčína a oboznámil prítomných
poslancov s navrhovaným programom. Poslanci hlasovaním súhlasili s predloženým programom ale na

základe návrhu poslanca Ing. Dalibora Holúbka ako prvý bod programu bol prerokovávaný bod č. 3
prerokovanie platu starostu na základe zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a následne boli
prerokovávané jednotlivé body schváleného programu.

3. Prerokovanie platu starostu na základe zák. číslo 253 /1994 Z.z. o právnom postavení a

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
poslanci spolu s pozvánkou obdržali materiály ohľadom prerokovania platu starostu od 1.4. 2012.
Starosta predniesol návrh , aby prerokovanie platu starostu na základe zákona č. 253/1994 predkladala a mala
na starosti finančná komisia. Poslanci návrh zobrali na vedomie.
Prítomní poslanci k prerokovaniu platu starostu vyjadrovali svoje návrhy a pripomienky. Poslanci predniesli
návrh, aby sa prijalo nasledovné uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.4.2012 plat starostu v sume , ktorá sa rovná zvýšeniu
minimálneho platu o 70% , t.j. na sumu 2646,90 €.

Návrh poslankyne JUDr. Jany Ostatníkovej, aby plat starostu bol konštruktívne prehodnocovaný po
období 6 mesiacov. Poslanci návrh zobrali na vedomie.

2. Agro Boleráz s.r.o. – riešenie neprimeraného zápachu pri biologickom hnojení
Firma Agro Boleráz aplikuje každý rok do pôdy v jarných a jesenných mesiacoch hnojovicu do pôdy čo
spôsobuje veľmi nepríjemný zápach , znehodnocuje pôdu vlastníkov a ohrozuje životné prostredie.
V roku 2008 Obecnému zastupiteľstvu Boleráz bol zaslaný list o možnostiach budúceho zníženého zápachu
spôsobeného aplikáciou hnojovice do pôdy. V roku 2009 OZ riešilo otázku hnojenia opätovne v nadväznosti na
rok 2008.
Firma Agro nedodržuje podmienky hnojenia, ktoré obdržala obec Boleráz.

O aplikácii močovky informoval obecné zastupiteľstvo poslanec Ing. Igor Ulman, PhD. Vo svojej informácii
zhrnul, priebeh rokovaní obce s firmou Agro Boleráz v rokoch 2008 -2009. Spoločnosť Agro Boleráz sa pri týchto
rokovaniach zaviazala, že bude plniť dohodnuté podmienky, za ktorých sa môže vyvážať močovka na pozemky
vlastníkov..
Poslanec Ing. Ulman ďalej predniesol celý legislatívny postup aplikácie močovky a zdôraznil, že vývoz močovky
na pozemky vlastníkov sú vo väčšine prípadoch porušujúce pravidlá, ktoré boli prijaté v rokoch 2008-2009, ale aj
sú porušené zákony, ktoré dovoľujú aplikovať močovku.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo , že je nutné prijať potrebné kroky, ktoré zabránia aplikovať močovku a tým
poškodzovať hlavne spodné vody v našej obci a taktiež spôsobovať možné zdravotné problémy občanov
z dôvodu zápachu, v ktorom je nahromadený zdraviu škodlivý čpavok. Dôležitá a nemenej zanedbateľná vec je ,
že aplikácia močovky výrazne vplýva na zmenu flóry a fauny v našom katastri.
Poslanci prijali nasledovné opatrenia :
a) Odporučili starostovi, aby vytvoril pracovnú komisiu z poslancov v zložení Ing.Igor Ulman
predseda komisie, Ing. Rudolf Mackovčin a starosta obce Ing .Pavol Mackovčín členovia.
b) Obecné zastupiteľstvo ďalej zaviazalo, aby pracovná skupina pravidelne – polročne na obecných
zastupiteľstvách informovala poslancov, aký je postup riešenia daného bodu aplikácie močovky na
súkromné pozemky našich občanov

UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 3.4.2012 na Ocú Boleráz
Uznesenie č. 5 /2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
predložený program obecného zastupiteľstva
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
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JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín,
Ing. Dalibor Holúbek, Miroslav Kováč, Mgr. Daniela Miškovičová,
Ing. Gabriela Vrábiková, Jaroslav Vyskoč

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

0
0

Uznesenie č. 6 / 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.4.2012 plat starostu v sume , ktorá sa rovná zvýšeniu
minimálneho platu o 70% , t.j. na sumu 2646,90 €
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

8
JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Igor Ulman
Ing. Dalibor Holúbek, Miroslav Kováč, Mgr. Daniela Miškovičová,
Ing. Gabriela Vrábiková, Jaroslav Vyskoč

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

0
0

8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Ing. Renáta Srnková

Overovatelia zápisnice:
Miroslav Kováč

.................................................................

Ing. Rudolf Mackovčín

...................................................................

Ing. Pavol Mackovčín
starosta obce

obecného
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