Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5.10.2015 v zasadačke
Obecného úradu v Dolnej Ždani.
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Ing. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora

Neprítomní poslanci:

Tatiana Víglaská
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Janette Brnáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Spáva o hospodárení obce k 30.6.2015
Rozpočtové opatrenie
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Civilná obrana – informatívna správa

9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Mgr. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce
na riadnom zasadnutí OZ. Uviedla, že zasadnutie bude zaznamenané aj zvukovým záznamom.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Ivana Figuliho
a Pavla Sýkoru..

Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora

X

Tatiana Víglaská
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Uznesenie č. 20 /2015
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - Ing. Ivana
Figuliho a Pavla Sýkoru.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia.

Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli

Za:

Proti

Zdržal sa:

X
X
X
X
Ing. Slavomíra Kožiarová

Pavel Sýkora

X
Tatiana Víglaská

Uznesenie č. 21 /2015
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva .
4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 42/2012
OZ doporučuje OcÚ v spolupráci s Urbárom – Pozemkovým spoločenstvom riešiť výmenu pozemkov
– uznesenie je stále v plnení.
Výmena pozemkov sa bude riešiť po usporiadaní vzťahov – resp po schválení nového výboru
Urbárskeho spoločenstva.
Uznesenie č. 18/2015
OZ odporúča starostke obce predložiť cenovú ponuku na kúpu nového auta – splnené, starostka
predloží v bode rôzne
Uznesenie č. 19/2015
OZ odporúča starostke obce predložiť cenovú ponuku na oplotenie areálu Materskej školy – zostáva
naďalej v plnení
5.
Spáva o hospodárení obce k 30.6.2015
Správu o hospodárení obce k 30.6.2015 predložila kontrolórka obce PhDr. Janette Brnáková (príloha č.
1).
Poslanci požiadali kontrolórku obce, aby do budúcna boli položky rozpočtu rozpísané podrobnejšie.
Hlasovanie k hospodáreniu obce:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora

I

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

X
X

Tatiana Víglaská
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Uznesenie č. 22/2015
OZ schvaľuje správu o hospodárení obce Dolná Ždaňa k 30.6.2015.
6.
Rozpočtové opatrenie
Starostka objasnila úpravu rozpočtu.
Bežné výdavky:







+ 1 000 € softvér a licencie - zakúpenie programu pre bytové domy, evidencia nájmu, výdavkov
a následne vyúčtovanie bytových domov. Doteraz nám robili vyúčtovanie technické služby
v Žiari nad Hronom.
+ 4000 € údržba budov - obec plánuje opraviť školský byt, zrekonštruovať kuchynku a WC.
+ 18 000 € údržba cintorín - obec podala žiadosť na výrub tují v cintoríne, silica z ihličia ničí
občanom pomníky. Po odstránení tují pri plote sa zhotoví chodník po celej dĺžke a tiež sa urobí
nové oplotenie cintorína z prednej strany.
+ 10 000 € materiál - obec je od 1.1.2016 povinná zabezpečiť byty v bytových domoch
meračmi tepla, obec musí najskôr urobiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa.

Kapitálové výdavky:





12 000 € vybudovanie bezdrôtového rozhlasu - rozhlas je v zlom technickom stave, neoplatí
sa ho opravovať, výmena amplióna stojí 260 €, sú potrhané drôty. Preto obec podala žiadosť
o dotáciu na bezdrôtový rozhlas.
16 0000 € úhrada záväzku Remeslo – je to za práce navyše pri rekonštrukcii klubu mladých
a šatní TJ.
39 000 € rozvoj obcí (ihrisko, verejné osvetlenie) – spoluúčasť na projektoch multifunkčné
ihrisko a verejné osvetlenie.

Hlasovanie k rozpočtovému opatreniu:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

X
X
I

Pavel Sýkora

X
X

Tatiana Víglaská

Uznesenie č. 23/2015
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
7.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 predložila kontrolórka
obce PhDr. Janette Brnáková. Uviedla, že v kontrole sa zameria:
 dodržiavanie VZN obce
 dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 kontrola výdavkov a finančných operácií obce za I. polrok 2015
Tiež na kontroly z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia, o ktorých sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.
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Hlasovanie k plánu kontrolnej činnosti:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

X
X
X
X
X

I
Tatiana Víglaská

Uznesenie č. 24/2015
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

8.

Civilná obrana – informatívna správa

Informatívnu správu o pripravenosti obce Dolná Ždaňa na riešenie krízových situácií mimo
času vojny a vojnového stavu, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia a činnosti pri
vzniku možných mimoriadnych udalostí predložila starostka obce.
OZ berie na vedomie Informatívnu správu o pripravenosti obce Dolná Ždaňa na
riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu, prijímaní opatrení na
znižovanie rizík ohrozenia a činnosti pri vzniku možných mimoriadnych udalostí.

9.

Rôzne

- zakúpenie os. motorového vozidla - starostka uviedla, že na pracovnom stretnutí predložila
poslancom cenové ponuky na auto, jednalo sa o ojazdené autá. Dostala ponuku ešte na jedno auto,
nové, ktoré je v takej cene ako tie ojazdené. Auto má veľký kufor, čo obci vyhovuje na prevážanie
materiálu, kosačiek. Auto je možné kúpiť aj na splátky, na tretinky by bola splátka 4 537 € a na štvrtinky
3 402 €.
Hlasovanie ku kúpe auta:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora

I

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

X
X

Tatiana Víglaská

Uznesenie č. 25/2015
OZ schvaľuje kúpu osobného motorového vozidla pre obec Dolná Ždaňa podľa
predloženej cenovej ponuky s financovaním na štvrtinky.
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- oplotenie MŠ - starostka uviedla, že oplotenie by sa urobilo s pracovníkmi, ktorí sú vedení na úrade
práce a obec by s nimi uzatvorila určitý druh dohody. Oddelí sa aj dvor MŠ a urobí sa nové oplotenie.
Starostka navrhla pastelkový plot z dreva. Dodala, že aj recykling v Žiari nad Hronom robí ploty
z recyklovaných plastov v rôznych farebných škálach.
Starostka informovala, že má vyjsť výzva energetická náročnosť budov a z tohto projektu plánuje urobiť
rekonštrukciu kotolne v MŠ aj na obecnom úrade.
- výzva z rozvoja vidieka – obec má pripravený projekt na Centrum voľného času Eleny Čepčekovej,
ktoré bude v priestoroch bývalého stolárstva.
- PHSR – starostka informovala, že sa uskutočnilo prvé verejné stretnutie za účelom vypracovania Plánu
hospodársko – sociálneho rozvoja. Aj keď bolo stretnutie verejné, zúčastnilo sa ho asi len 10 občanov.
V najbližšom čase sa uskutoční druhé stretnutie.
10.
Diskusia
Ing. Slavomíra Kožiarová – informovala sa, či je už funkčná nová zostava preliezok v MŠ.
Starostka uviedla, že zostava sa kupovala cez internet, je certifikovaná a preto nevidí dôvod, prečo by
sa nemohla používať. Sú dva spôsoby ukotvenia zostavy. Buď sa ukotví do vrstiev materiálu, z ktorých
sa podložie skladá a postup sme dodržali, alebo sa to ukotví do betónu.
Pani riaditeľka MŠ Katarína Boboková uviedla, že vôbec nepochybuje o tom, že ľudia, ktorí to stavali,
že to nezodpovedá bezpečnostnej požiadavke. Certifikát je len na materiál, nie na hotovú skladačku.
Na tú je len v takom prípade, keď ju dotyčná firma aj postaví. Pani riaditeľka dodala, že čaká na papier
od bezpečnostného technika, ktorý používanie zostavy povolí. Zdravie a bezpečnosť detí je prvoradé.
Starostka dodala, že zostavu sme si natreli a postavili svojpomocne, aby sa ušetrili fin. prostriedky. Za
natretie zostavy firma požadovala od obci 700 € a za postavenie 900 €.
Starostka osloví bezpečnostného technika za účelom vyhotovenia certifikátu na používanie zostavy
preliezok v MŠ.
Milan Fábry- informoval sa ohľadne zhotovenia prechodu pre chodcov pri cintoríne.
Starostka - v projektovej dokumentácii Centa voľného času je zakreslený aj prechod pre chodcov.
Ďalej poďakoval Števkovi Prôčkovi za pomoc pri organizovaní Dožiniek 2015. Starostka oslovila
poslancov, aby sa do budúcna na dožinky neprišli len pozrieť, ale aby boli aj nápomocní.
Pavel Sýkora navrhol pri organizovaní takýchto väčších kultúrnych akcií urobiť organizačný výbor
a rozdeliť kompetencie.
Ing. Slavomír Búci požadoval informáciu v akom stave je vodovod a kanalizácia.
Starostka – v novembri sa podáva žiadosť na kanalizáciu. Termíny na vodovod a kanalizáciu nevieme.
Starostka obce Mgr. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila riadne zasadnutie
OZ.
Zapisovateľ: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Figuli
...........................................
Pavel Sýkora

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

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
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Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 5.10.2015 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani
Uznesenie č. 20 /2015
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - Ing. Ivana Figuliho a Pavla Sýkoru.
Uznesenie č. 21 /2015
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 22/2015
OZ schvaľuje správu o hospodárení obce Dolná Ždaňa k 30.6.2015.
Uznesenie č. 23/2015
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
Uznesenie č. 24/2015
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
Uznesenie č. 25/2015
OZ schvaľuje kúpu osobného motorového vozidla pre obec Dolná Ždaňa podľa predloženej cenovej
ponuky s financovaním na štvrtinky.

OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení
 Informatívnu správu o pripravenosti obce Dolná Ždaňa na riešenie krízových situácií mimo času
vojny a vojnového stavu, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia a činnosti pri vzniku
možných mimoriadnych udalostí.

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
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