Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8.2.2016 v zasadačke
Obecného úradu v Dolnej Ždani.
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Ing. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Diskusia
Návrh na uznesenie
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 Tatianu
Víglaskú a Pavla Sýkoru.
Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Za:
Proti
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
X
Ing. Milan Fábry
X
Ing. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
X
Pavel Sýkora
X
Tatiana Víglaská
X
Uznesenie č. 1 /2016
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Tatianu Víglaskú a Pavla Sýkoru.

Zdržal sa:
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3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia. Navrhla doplniť do programu schválenie
predaja obecného majetku, na predošlom zasadnutí sa schvaľoval zámer predaja týchto
pozemkov.
O doplnenie programu sa prihlásil aj občan Bc. Ľubomír Baniari so žiadosťou.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
5. Predaj obecného majetku v prospech Jozef Vincenc a Rímskokatolícka cirkev
6. Žiadosť - Ľubomír Baniari
7 . Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Mgr. Jana Čížová
-Ing. Milan Fábry

Za:

Proti

Zdržal sa:

X
X
Ing. Ivan Figuli

Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X
X

Uznesenie č. 2/2016
OZ schvaľuje doplnený program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je vypracovaný na roky 2015 – 2022. Je to
strategický dokument, ktorý vychádza zo spoločných stretnutí občanov a Občianskeho
združenia Krtko, metodičky p. Ivety Kavčákovej, ktorá stretnutia s občanmi organizovala
a z cieľov, ktoré z týchto stretnutí vznikli. K programu neboli žiadne pripomienky, schváli sa
bez pripomienok, ale tento program je možné kedykoľvek doplniť. V programe sú zahrnuté
všetky programovacie výzvy z Rozvoja vidieka a z regionálneho operačného programu, je
v súlade s programom Líder pre rozvoj vidieka.
Hlasovanie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
-Ing. Milan Fábry

X
X
Ing. Ivan Figuli

Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X
X
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Uznesenie č. 3 /2016
A) OZ schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa 2015 -2022
B) OZ berie na vedomie
Informáciu o vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Dolná Ždaňa 2015 -2022

5. Predaj obecného majetku v prospech Jozef Vincenc a Rímskokatolícka cirkev
Starostka uviedla, že na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schvaľovali
zámer predaja obecných pozemkov: pozemok pod kostolom v prospech Rímskokatolícku
cirkev a pozemok pod rodinným domom v prospech žiadateľa Jozefa Vincenca a preto dnes
predložila na schválenie predaj týchto pozemkov.
Hlasovanie k odpredaju pozemku v prospech rímskokatolícku cirkev:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Mgr. Jana Čížová
-Ing. Milan Fábry

Za:

Proti

Zdržal sa:

X
X
Ing. Ivan Figuli

Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X
X

Uznesenie č. 4 /2016
OZ schvaľuje v súlade s §11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 9a ods.8 písm. a) – e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj
nehnuteľností vedených v KN katastrálneho odboru Okresného úradu Žiar nad
Hronom na LV č. 1 a to:
a) pozemok na liste vlastníctva č.1, k.ú. Dolná Ždaňa ako parcela registra ,, E“
par. č. 50 o výmere 76 m2, druh pozemku ostatné plochy
b) pozemok na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Dolná Ždaňa ako parcela registra „E“
parc. č. 691/1 o výmere 446 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria je
pozemkom, na ktorom je postavený kostol žiadateľa, nie je použiteľný pre iného
užívateľa a nie je použiteľný ani pre obec,
- v prospech žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hliník nad Hronom, nám.
SNP 269 za cenu 1 €.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností a tiež správny poplatok na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66
€.
Uznesenie č. 4/2016 o prevode nehnuteľností bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
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Hlasovanie k odpredaju pozemku pod rodinným domom Jozefa Vincenca:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Mgr. Jana Čížová
-Ing. Milan Fábry

Za:

Proti

Zdržal sa:

X
X
Ing. Ivan Figuli

Ing. Slavomíra Kožiarová

X

Pavel Sýkora

X
X

Tatiana Víglaská

Uznesenie č. 5 /2016
OZ schvaľuje v súlade s §11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
§ 9a ods.8 písm. a) – e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj nehnuteľnosti
vedenej v KN katastrálneho odboru Okresného úradu Žiar nad Hronom na LV č. 1 a to:
- pozemok na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Dolná Ždaňa ako parcela registra ,, E“ par. č.691/1
o výmere 200 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , je pozemkom na ktorom je
postavený rodinný dom žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný
ani pre obec. Žiadateľ už dlhodobo pozemok užíva.
- v prospech žiadateľa Jozef Vincenc, Hurbanova 1/32, Žiar nad Hronom za kúpnu cenu
1,32 € /m2 , t.j. 200 m2 x 1,32 = 264 €
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 264 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností a tiež správny poplatok na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Uznesenie č. 5/2016 o prevode nehnuteľností bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

6. Žiadosť - Ľubomír Baniari
Ľubomír Baniari predložil Žiadosť o preskúmanie porušenia VZN č. 1/2012 obce Dolná
Ždaňa „ Starostkou obce“ vydaním súhlasného stanoviska na prevádzkovanie „stávkových
hier – kurzových stávok“ v Hostinci vo dvore, Dolná Ždaňa 110.
Pán Baniari ako prvé oslovil poslancov obecného zastupiteľstva, či vedeli o tomto súhlase,
kde sa poslanci vyjadrili, že nevedeli. Ďalej p. Baniari dodal, že starostka obce vydala dňa
28.9.2015 súhlasné stanovisko na prevádzkovanie stávkových hier – kurzových stávok firme
JUNIOR GAME, spol s.r.o. Tým porušila VZN č. 1/2012, kde poslanci schválili zákaz
prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce. Starostka bez vedomia poslancov
porušila VZN zvlášť závažným spôsobom. Navrhol poslanom, aby sa týmto zaoberali
a navrhol prijať uznesenie vo vzťahu k tomu, ako sa to bude riešiť. V zmysle § 11 zákona
369/1990 Zb. v bode 4 môže obecné zastupiteľstvo vyhlásiť referendum, § 13 a) bod 3, ak
starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Z toho
jednoznačne vyplýva vyvodiť dôsledok a to je petícia na odvolanie starostky.
Pani starostka uviedla, že keď sa prijímalo VZN išlo o to, aby do obce neprišli stávkové
výherné automaty, kurzová stávka podľa starostky nie je výherný automat. Nebolo zámerom
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porušiť VZN obce. Úlohou obce nie je brániť v podnikaní, ale ho podporiť. Starostka dodala,
že sa k uvedenej žiadosti písomne vyjadrí.
Ing. Kožiarová sa opýtala, či je to terminál na podávanie športky, alebo športových zápasov.
Dodala, že ak sa do budúcna obec rozhodne, že kurzové stávky sa môžu v obci
prevádzkovať, obec príjme nové VZN.
Starostka obce Mgr. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ: Alena Čavojcová

Overovatelia zápisnice:
Tatiana Víglaská

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

Pavel Sýkora

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

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
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Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8.2.2016 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani
Uznesenie č. 1/2016
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice – Tatianu Víglaskú
a Pavla Sýkoru.

Uznesenie č. 2/2016
OZ schvaľuje doplnený program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Uznesenie č. 3 /2016
A) OZ schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa 2015 -2022
B) OZ berie na vedomie
Informáciu o vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná
Ždaňa 2015 -2022

Uznesenie č. 4 /2016
OZ schvaľuje v súlade s §11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 9a
ods.8 písm. a) – e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj nehnuteľností vedených
v KN katastrálneho odboru Okresného úradu Žiar nad Hronom na LV č. 1 a to:
a) pozemok na liste vlastníctva č.1, k.ú. Dolná Ždaňa ako parcela registra ,, E“ par. č. 50
o výmere 76 m2, druh pozemku ostatné plochy
b) pozemok na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Dolná Ždaňa ako parcela registra „E“ parc. č.
691/1 o výmere 446 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria je pozemkom, na ktorom
je postavený kostol žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre
obec,
- v prospech žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hliník nad Hronom, nám. SNP 269 za
cenu 1 €.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností a tiež správny poplatok na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Uznesenie č. 4/2016 o prevode nehnuteľností bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
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Uznesenie č. 5 /2016
OZ schvaľuje v súlade s §11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 9a
ods.8 písm. a) – e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj nehnuteľnosti vedenej
v KN katastrálneho odboru Okresného úradu Žiar nad Hronom na LV č. 1 a to:
- pozemok na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Dolná Ždaňa ako parcela registra ,, E“ par. č.691/1 o
výmere 200 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , je pozemkom na ktorom je
postavený rodinný dom žiadateľa, nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný
ani pre obec. Žiadateľ už dlhodobo pozemok užíva.
- v prospech žiadateľa Jozef Vincenc, Hurbanova 1/32, Žiar nad Hronom za kúpnu cenu
1,32 € /m2 , t.j. 200 m2 x 1,32 = 264 €
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 264 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností a tiež správny poplatok na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Uznesenie č. 5/2016 o prevode nehnuteľností bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

OZ berie na vedomie:
- žiadosť p. Ľubomíra Baniariho a odporúča vydať stanovisko k žiadosti.

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
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