Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.3.2015 v zasadačke
Obecného úradu v Dolnej Ždani.
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:

Hlavný kontrolór obce: PhDr. Janette Brnáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
6. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu
7. Rokovací poriadok komisie verejného záujmu
8. Plán kontrolnej činnosti
9. Správa o výsledku kontroly
10. Správa o kontrolnej činnosti
11. Správa o inventarizácii
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Bc. 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. Slavomíra Búciho
a Bc. Ivana Figuliho.

Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 1 /2015
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - Ing.
Slavomír Búci a Bc. Ivan Figuli
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
Ing. Slavomíra Kožiarová

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

X

Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X

Uznesenie č. 2 /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.
OZ ukladá
- Obecnému úradu štvrťročne predkladať poslancom na zasadnutie OZ stav pohľadávok nájomníkov
bytových domov.

Stav pohľadávok bude predložený po ukončení I. štvrťroka 2015. Za predošlý štvrťrok je táto
informácia zahrnutá v Správe o inventarizácii.
5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Po prerokovaní rokovacieho poriadku na pracovnom stretnutí a po pripomienkach poslancov
k niektorým bodom, bol rokovací poriadok jednohlasne schválený.
Hlasovanie k rokovaciemu poriadku:
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 3 /2015
OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
6. Schválenie komisie na ochranu verejného záujmu
Do komisie na ochranu vereného záujmu starostka navrhla: Mgr. Janu Čížovú, Ing. Milana
Fábryho a Pavla Sýkoru. Komisia bude vytvorená pre zamestnancov, ktorí podávajú
majetkové priznanie.
Hlasovanie ku komisii na ochranu verejného záujmu:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

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

Za:
X
X
X
X

Ing. Slavomíra Kožiarová

X

Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

X
X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 4 /2015
OZ schvaľuje členov do komisie na ochranu verejného záujmu - Mgr. Jana Čížová,
Ing. Milan Fábry a Pavel Sýkora.
7. Rokovací poriadok komisie verejného záujmu
Starostka predložila Rokovací poriadok komisie verejného záujmu, ktorý poslanci prerokovali
aj na pracovnom stretnutí. Poslanci k predloženému rokovaciemu poriadku nemali žiadne
pripomienky.
Hlasovanie k Rokovaciemu poriadku komisie verejného záujmu:
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Mgr. Jana Čížová

X

Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová

X
X

Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Proti

Zdržal sa:

X
X
X

Uznesenie č. 5 /2015
OZ schvaľuje Rokovací poriadok komisie verejného záujmu

8. Plán kontrolnej činnosti
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 predložila kontrolórka obce PhDr. Janette
Brnáková. Poslanci k predloženému plánu nemali žiadne pripomienky.
Hlasovanie k plánu kontrolnej činnosti:

Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

X
X
X

Uznesenie č. 6 /2015
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
9. Správa o výsledku kontroly
Správu o výsledku kontroly predložila kontrolórka obce, dodala, že obsahuje vykonané
kontroly za rok 2014.
Poslanci Správu o výsledku kontroly berú na vedomie.
10. Správa o kontrolnej činnosti
Správu o kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce. Objasnila poslancom, prečo nebolo
čerpanie v rozpočte na ochranu pred požiarmi za rok 2014. Uviedla, že revízne správy budú
vykonané v roku 2015. Starostka dodala, že tiež budú zakúpené nové hasiace prístroje
Poslanci Správu o kontrolnej činnosti berú na vedomie.
11. Správa o inventarizácii
Správu predložila kontrolórka obce. Uviedla, že sa urobila kompletná inventarizácia pozemkov,
niektoré pozemky boli nesprávne ocenené, takže po správnom ocenení vzrástol majetok obce.
Konečná suma na bankových účtoch zahŕňa aj zábezpeky a nájomné nájomníkov bytových
domov.
Pohľadávky – 2700 € - dlžná suma za nájom Stolárstvo
7765 € - predpis nájomného v decembri, ktorý bol uhradený v januári
Daňové príjmy – nedoplatky za komunálny odpad, ktoré občania ešte splácajú.
Záväzky – úver Prima banka sa spláca, dlhodobé záväzky – úver na bytovky, ktorí nájomníci
budú splácať v nájomnom po dobu 30 rokov. Kontrolórka dodala, že úvery zo ŠFRB sa
nezapočítavajú do dlhu obce. Obec má dlh 24 000 €, majetok obce je vyšší ako záväzky.
Poslanci Správu o inventarizácii berú na vedomie.
12. Rôzne
Prerokovanie platu starostu – dôvodovú správu vypracovala ekonómka obce Alžbeta
Krčmáriková. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods. 4 plat starostky opätovne raz ročne prerokuje. Kontrolórka
dodala, že zákon umožňuje starostovi odmenu, je len na obecnom zastupiteľstve či túto odmenu
schváli.

Hlasovanie k platu starostky:
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
X

Tatiana Víglaská

Uznesenie č. 7 /2015
OZ určuje plat starostky Obce Dolná Ždaňa, v zmysle zákona NR SR 154/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a miest v znení neskorších predpisov, vo výške 1 558 €brutto
Fond opráv – starostka informovala, že obec pripravuje nové VZN o nájomných bytoch. Do
tohto VZN je potrebné zahrnúť aj tvorbu fondu opráv, kde výšku fondu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
Hlasovanie k tvorbe fondu opráv:
Prítomní poslanci:
Ing. Slavomír Búci
Mgr. Jana Čížová
Ing. Milan Fábry
Bc. Ivan Figuli
Ing. Slavomíra Kožiarová
Pavel Sýkora
Tatiana Víglaská

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

X
X
X

Uznesenie č. 8 /2015
OZ schvaľuje tvorbu fondu opráv vo výške 0,5% z obstarávacej ceny bytu
Informácie starostky
- obec sa zapojila do projektu DCOM, jedná sa o postupnú digitalizáciu verejnej správy. Na
základe toho obec obdržala nové počítače a multifunkčné zariadenie.
- v našich priestoroch obec usporiadala školenie na elektronický kontraktačný systém – tzv.
elektronické trhovisko. Poďakovala Pavlovi Sýkorovi za technickú pomoc a všetky
zabezpečenia ohľadne prezentácií.
- Materská škola – Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy, zmluva bola podpísaná 21.
decembra 2014 s Úradom vlády pre rómske komunity. Rekonštrukcia spočíva vo výmene okien,
objednaný je nábytok, vnútorná a vonkajšia zostava pre telesné aktivity. Zateplenie MŠ sa bude
prevádzať zamestnancami cez ÚPSVaR.
- starostka uviedla, že nakoľko stav obecného rozhlasu a jeho údržba je pre obec finančne
náročná, podala projekt na bezdrôtový obecný rozhlas.
- verejné osvetlenie je tiež finančne náročné na prevádzku a údržbu, preto obec dala vypracovať
dve štúdie na nové verejné osvetlenie, ku ktorým bude prezentácia a na základe toho sa
rozhodneme ako postupovať ďalej.

- obec pripravuje aj projekt na rekonštrukciu kuchynky, jedná sa o výmenu drezu, zakúpenie
sporákov, dovybavenie nábytkom, ale aj o zväčšenie priestorov.
- oplotenie cintorína- pri rekonštrukcii Stolárstva starostka plánuje opravu alebo výmenu
oplotenia cintorína v rámci tohto projektu. Na budovu Stolárstva obec pripravuje projekt na
multifunkčnú budovu so 100 % financovaním z PRV. Starostka dodala, že po zrealizovaní
rekonštrukcii Stolárstva na multifunkčnú budovu by do týchto priestorov chcela presťahovať aj
obecnú knižnicu, môže slúžiť ako denný stacionár pre dôchodcov, na rôzne voľnočasové
aktivity, zriadenie izby starých materí, je to ešte na zváženie.
- predseda BBSK p. Kotleba prisľúbil pomoc pri zariadení knižnice, tiež bola schválená dotácia
na dožinkové slávnosti
Pani Boboková navrhla aj s umiestnením pamätnej izby Eleny Čepčekovej.
Ing. Fábry navrhol zriadiť izbu známych rodákov, napr. spisovateľ Balko, maliarka Gáborová.
13. Diskusia
Pavol Sýkora – zaujímal sa o výrub Prochotského potoka, ako sú určené podmienky pre firmu,
ktorá výrub vykonáva.
Starostka – povodie Hrona požiadalo ŽP o výrub, pri obhliadke potoka vyznačili stromy.
Podmienkou od obce je, že všetko dajú do pôvodného stavu. Starostka dodala, že ich upozornila
na nekvalitný výrub. Nedostanú skôr kolaudačné rozhodnutie pokiaľ nebude všetko v poriadku.
Uznesenie č. 9 /2015
OZ odporúča starostke obce rokovať s Povodím Hrona o úprave brehov
Prochotského potoka.

Starostka obce Bc. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapisovateľ:

Alena Čavojcová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Slavomír Búci
.............................................
Bc. Ivan Figuli

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

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.3.2015 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani
Uznesenie č. 1 /2015
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice - Ing. Slavomír Búci a
Bc. Ivan Figuli
Uznesenie č. 2 /2015
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 3 /2015
OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 4 /2015
OZ schvaľuje členov do komisie na ochranu verejného záujmu - Mgr. Jana Čížová, Ing.
Milan Fábry a Pavel Sýkora.
Uznesenie č. 5 /2015
OZ schvaľuje Rokovací poriadok komisie verejného záujmu
Uznesenie č. 6 /2015
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Uznesenie č. 7 /2015
OZ určuje plat starostky Obce Dolná Ždaňa, v zmysle zákona NR SR 154/2011, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a miest v znení neskorších predpisov, vo výške 1 558 €-brutto
Uznesenie č. 8 /2015
OZ schvaľuje tvorbu fondu opráv vo výške 0,5% z obstarávacej ceny bytu
Uznesenie č. 9 /2015
OZ odporúča starostke obce rokovať s Povodím Hrona o úprave brehov Prochotského
potoka.

Berie na vedomie:
- kontrolu uznesení
- Správu o výsledkoch kontroly
- Správu o kontrolnej činnosti
- Správu o inventarizácii

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

