Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.6.2017 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.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Záverečný účet obce za rok 2016
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Úprava rozpočtu
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Mgr. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom
zasadnutí OZ.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Ivana Figuliho
a Tatianu Víglaskú.
Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Za:
Proti
Zdržal sa:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
X
Ing. Milan Fábry
X
Ing. Ivan Figuli
X
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X
X

Uznesenie č. 12 /2017
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Ing. Ivana Figuliho a Tatianu Víglaskú.

3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia.
pripomienky.
Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Poslanci nemali k programu žiadne

Za:

Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Ing. Ivan Figuli

X
X
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 13/2017
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Kontrola uznesení
Starostka skonštatovala, že uznesenia z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené.
Uznesenie č. 18/2016 OZ odporúča starostke obce vyzvať vlastníka pozemku k súhlasu na
premiestnenie kríža nachádzajúceho na parc. č. 1546 v k.ú. Dolná Ždaňa je naďalej v plnení.
5.

Záverečný účet obce za rok 2016

Obec zverejnila návrh záverečného účtu na svojom webovom sídle ako aj na úradnej tabuli obce,
poslanci obdržali tento návrh ako pracovný materiál. Taktiež bola zverejnená aj Výročná správa obce
za rok 2016. K návrhu záverečného účtu neboli podané žiadne pripomienky.
Hlasovanie k záverečnému účtu:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Za:
Proti
Zdržal sa:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
X
Ing. Milan Fábry
X
Ing. Ivan Figuli
X
Ing. Slavomíra Kožiarová
X
Pavel Sýkora
X
Tatiana Víglaská
X
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. Celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce za rok 2016 vo výške
Eur takto :
- do rezervného fondu sa pridelí 1 870 Eur

3. Tvorbu a použitie peňažných fondov obce :
- prostriedky rezervného a peňažného fondu pre rozvoj obce obec použije na kapitálové
výdavky a v súlade s § 21c zákona č. 583/2004 Z. z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
- prostriedky sociálneho fondu obec v súlade s ust. zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom
fonde
v znení neskorších predpisov použije pre zamestnancov obce na stravovanie, regeneráciu
pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2016

6.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 predložila hlavná kontrolórka obce PhDr. Janette Brnáková.
V II. polroku bude kontrola zameraná na dodržiavanie VZN o miestnych daniach, kontrola výdavkov
a fin. operácií za I. polrok 2017 a iné kontroly vykonávané na základe uznesení obecného
zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia, o ktorých sa hlavný kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.
Hlasovanie k plánu kontrolnej činnosti:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Za:
Proti
Zdržal sa:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
X
Ing. Milan Fábry
X
Ing. Ivan Figuli
X
Ing. Slavomíra Kožiarová
X
Pavel Sýkora
X
Tatiana Víglaská
X
Uznesenie č. 15/2017
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

7.

Úprava rozpočtu

NÁVRH
zmeny rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Rozpočtové opatrenie č.1/2017
Obecné zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
zvýšením príjmov a výdavkov v sume 18 385 €
Príjmová časť rozpočtu :
Bežný rozpočet
ekon. Klas.

položka

Schválený rozpočet

212 003 Z prenajatých budov, priestorov

úprava č. 1

po úprave

400

120

520

223 001 Za predaj služieb - vstupné

0

1350

1350

292 017 vratky

0

185

185

300

170

470

700

1 825

2 525

312001 Zo ŠR – hlásenie pobytu
bežné príjmy celkom

Zvýšenie príjmovej časti bežného rozpočtu celkom o 1 825 €
Kapitálový rozpočet
ekon. Klas.

položka

schválený rozpočet úprava č. 1

233001 z predaja pozemkov

0

kapitálové príjmy celkom

po úprave

16 560

16 560

16 560

16 560

Zvýšenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu celkom o 16 560 €
Zvýšenie príjmov rozpočtu celkom o 18 385 €

Výdavková časť rozpočtu :
Bežný rozpočet
ekon. Klas. položka
1. 637 004 Plán VO
8.2. 637 004 Služby - koncert
bežné výdavky celkom

Schválený rozpočet úprava č. 1 po úprave
500
625
1 125
0
1 200
1 200
500
1 825
2 325

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 1 825 € .

Kapitálový rozpočet

ekon. Klas. položka
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
kapitálové výdavky celkom

Schválený rozpočet

úprava č. 1 po úprave
0
16 560
16 560
16 560
16 560

Zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 16 560 €

Zvýšenie výdavkov rozpočtu celkom o 18 385 €
Hlasovanie k návrhu zmeny rozpočtu:
Prítomní poslanci:
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Ing. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Za:

Proti

Zdržal sa:

X
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 16/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

8. Rôzne
Starostka informovala poslancov, že Pôdohospodárska platobná agentúra – sekcia projektových
podpôr zaevidovala žiadosť obce zo dňa 10.2.2016 a informáciu o zaevidovaní obec obdržala
2.5.2017, čo je rok aj tri mesiace. Jedná sa o projekt „Centrum voľného času E. Čepčekovej“
- a to objekt SO 01 – Rekonštrukcia komunikácie, parkoviska a výstavba chodníkov
- objekt SO 02 – Zlepšenie vzhľadu obce - verejné priestranstvo a park E. Čepčekovej, projekt
z 9.3.2016
- objekt SO 05 – Zriadenie pamätnej izby a knižnice E. Čepčekovej, projekt zo 6.4.2016.
Starostka uviedla, že minulý týždeň prišla výzva na doplnenie žiadosti k hodnoteniu SO 01 –
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a výstavba chodníkov. Obec požiadala dopravného
analytika o vypracovanie štúdie dopravného značenia v našej obci a to konkrétne o vyznačenie
prechodov pre chodcov, dopravných značiek a celého potrebného dopravného značenia v obci,
z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky, tiež s vyznačením a určením
parkovacích miest, nakoľko situácia s parkovaním je alarmujúca a vodiči áut nedodržiavajú potrebné
vzdialenosti v parkovaní do križovatky.
Urnový háj – starostka uviedla, že v obecnom cintoríne je vybudovaných 9 miest na uloženie urien,
ďalej sa bude pokračovať vo vydláždení okolia a napojenia sa z komunikácie v cintoríne k urnovému
háju. Starostka dodala, že od 26.5.2017 je obec vlastníkom už celého cintorína, SPF nám už zapísal
pozemky, ktoré starostka žiadala previesť ešte v roku 2016. Jedná sa o plochu 4 059 m2 plochy celej

prednej časti cintorína, ktorú sa nám podarilo získať bezodplatne, preto už obec môže investovať aj
do opravy príjazdovej cesty. Na základe cenových ponúk asfaltovanie príjazdovej cesty vykoná firma
TONDASTAV s.r.o., Banská Bystrica , ktoré budú použité z kapitálových výdavkov obce.
Hlasovanie k použitiu kap. výdavkov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Ing. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Za:

Proti

Zdržal sa:

X
X
X
X
X
X

Uznesenie č. 17/2017
OZ schvaľuje použitie kapitálových výdavkov na opravu príjazdovej cesty k domu smútku
podľa predloženej cenovej ponuky.

Starostka informovala, že obec si zapožičala 21 kusov LED svietidiel na testovanie od spoločnosti
GAMA.
Štátna príspevková organizácia Zdravé regióny požiadala obec o podanie informácie o činnosti tejto
organizácie. V liste predstavili prácu asistenta osvety zdravia( ďalej len AOZ), ktorého hlavnou
pracovnou náplňou je poskytovanie mediácie zdravia osobám zo sociálne znevýhodneného
prostredia, hlavne marginalizovaných rómskych komunít a spolupráca s lekármi a zdravotníckymi
zariadeniami. AOZ pre lokalitu Dolná Ždaňa je Renáta Miklošová.
9. Diskusia
Starostka informovala o vyrúbaní a vyčistení cesty smerom od bytových domov po kríž na Dúbravke.
Poďakovala poslancovi Pavlovi Sýkorovi za aktivitu pri vykonávaní týchto prác. Taktiež mu
poďakovala za zorganizovanie Jánskej vatry pod horou.
Ďalej starostka poďakovala poslancom a všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní koncertu Pavla
Hammela. Pripomenula, že 19.8.2017 sa konajú v našej obci Dožinky, kde ako hostia vystúpia Ľ.
Kašuba a M. Laiferová. Oboznámila prítomných, že BBSK prispel na základe našej žiadosti sumou
3000 €.
Starostka informovala, že sa uskutoční stretnutie s vodárenskou spoločnosťou ohľadne pripojenia na
verejný vodovod. Požiadala poslancov, aby po tomto stretnutí obišli občanov vo svojich volebných
obvodoch a odovzdali im Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod. Požiadala, aby
informovali občanov o výhodách, ak sa teraz pripoja na vodovod. Prípojky sa budú teraz robiť v rámci
stavebného povolenia, ktoré je vydané od roku 2009 a stále sa predlžuje, keby si občania teraz
neurobili prípojky, stavba sa skolauduje a budú si ich chcieť dať urobiť potom, je to už vodná stavba,
ktorú rieši okresný úrad odbor životného prostredia. Musí sa urobiť projekt a musia byť povolenia
inžinierskych sietí, kde len u plynárov stojí vytýčenie sietí 129 €. Obec vie vysúťažiť vodovodné šachty
pre celú obec ak budú mať občania záujem za nižšie ceny. Ďalším argumentom je, ak bude v obci
časom problém s vodou, tým že občania sa mali možnosť pripojiť na verejný vodovod, obec nie je
povinná zabezpečiť pitnú vodu.

Starostka obce Mgr. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Figuli

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

Tatiana Víglaská

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

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.6.2017 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani
Uznesenie č. 12 /2017
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Ing. Ivana Figuliho a Tatianu Víglaskú.

Uznesenie č. 13/2017
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. Celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce za rok 2016 vo výške
Eur takto :
- do rezervného fondu sa pridelí 1 870 Eur
3. Tvorbu a použitie peňažných fondov obce :
- prostriedky rezervného a peňažného fondu pre rozvoj obce obec použije na kapitálové
výdavky a v súlade s § 21c zákona č. 583/2004 Z. z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
- prostriedky sociálneho fondu obec v súlade s ust. zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov použije pre zamestnancov obce na stravovanie, regeneráciu
pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2016

Uznesenie č. 15/2017
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Uznesenie č. 16/2017
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

Uznesenie č. 17/2017
OZ schvaľuje použitie kapitálových výdavkov na opravu príjazdovej cesty k domu smútku podľa
predloženej cenovej ponuky.

OZ berie na vedomie:




kontrolu uznesení
Výročnú správu obce za rok 2016
informáciu štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny o zahájení programu podpory
zdravia osôb zo soc. znevýhodneného prostredia

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce

