ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
11.3. 2013 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:
Oliver Dávid

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová
Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Janette Brnáková

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice – zvukový záznam
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012
6. Správa o výsledkoch kontroly
7. Správa o inventarizácii
8. Rozpočtové opatrenia
9. Návrh zásad hospodárenia obce
10. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
11. Štatút obecnej knižnice
12. Žiadosti
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. 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 Bc. Ľubomíra
Baniariho p. Zdenku Šmikniarovú.

Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka

X
X

Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 1/2013
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Zdenku Šmikniarovú.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia. Poslanci nemali k programu žiadne výhrady.

Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X

Uznesenie č. 2/2013
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Kontrola uznesení
Starostka skonštatovala, že všetky prijaté uznesenia s charakterom plnenia sú splnené, až na
uznesenie 35/2012 - OZ doporučuje zvolať stretnutie občanov a podnikateľov obce ohľadom riešenia
územného plánu obce Dolná Ždaňa., nakoľko p. projektantka mala zdravotné problémy. Hneď ako to
bude z jej strany možné, stretnutie sa uskutoční.
5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012
Správu o kontrolnej činnosti predniesla kontrolórka obce Mgr. Janette Brnáková (príloha č. 1)
Poslanci k správe o kontrolnej činnosti nemali pripomienky.
6. Správa o výsledkoch kontroly
Správu o výsledkoch kontroly predniesla kontrolórka obce Mgr. Janette Brnáková (príloha č.2)
Poslanci k správe o výsledkoch kontroly nemali žiadne pripomienky.
7. Správa o inventarizácii
So správou o inventarizácii poslancov oboznámila kontrolórka obce.
Na základe príkazu starostky obce Dolná Ždaňa vykonala komisia inventarizáciu majetku,
pohľadávok, záväzkov obce Dolná Ždaňa k 31.12.2012. Inventarizáciou overila účtovná jednotka, či
stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnal so stavom
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sú uvedené
v inventarizačnom zápise.
Majetok :
Finančný majetok
Pokladňa
Bankové účty
Ceniny
Finančný majetok celkom

1 746,00 €
90 948,42 €
21,60 €
92 716,02 €

Pohľadávky
Nedaňové príjmy obcí
Nájomné
Poplatok za TKO
Nájom stolárstvo
Odoslaná faktúra

38 326,14 €
349,75 €
2 656,00 €
2 084,44 €

Daňové príjmy obcí
Pohľadávka z daňových príjmov
Daň z pozemkov
daň z nehnuteľnosti
daň za psa
Iné pohľadávky
Pohľadávky celkom :

- 945,00 €
3 773,80 €
219,84 €
1 053,00 €
2 147,80 €
49 227,14 €

Dlhodobý hmotný majetok stav k 31.12.2012
Softvér
722,66 €
stavby
3 442 824,50 €
samostatne hnuteľné veci
18 427,25 €
dopravné prostriedky
pozemky
podielové cenné papiere
cenné papiere

3 209,70 €
276 560,20 €
6 638,78 €
117 980,00 €

nedokončené investície

1 420 655,19 €

Majetok celkom

5 287 018,00 €

Záväzky :
krátkodobé rezervy
dodávatelia
voči zamestnancom
voči SP,ZP
ostatné priame dane

4 369,91 €
96 926,54 €
2 971,58 €
1 200,15 €
477,96 €

ostatné dlhodobé záväzky
bankové úvery
iné záväzky

2 554 428,99 €
33 848,61 €
530,63 €

Záväzky celkom

2 694 754,20 €

Rozdiel majetku a záväzkov
Majetok
- záväzky
rozdiel majetku a záväzkov

5 287 018,00 €
2 694 754,20 €
2 592 263,80 €

Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne výhrady.
8. Rozpočtové opatrenia
Návrh rozpočtových opatrení objasnila kontrolórka obce.
Na základe poskytnutia fin. prostriedkov na mzdové prostriedky pre Materské školy sa upravil
rozpočet o 405 €, ktoré obec dostala. Upravil sa vo výdavkovej časti – školstvo. V príjmovej časti sa
navýšil rozpočet o 43 824 € z toho dôvodu, keď sa robil návrh rozpočtu, neboli ešte obsadené všetky
byty v novom bytovom dome. V roku 2013 by mala obec vybrať na nájomnom 122 183€. Keď sa
navýšili príjmy, museli sa navýšiť aj výdavky. Na zimnú údržbu sa presunula suma 5 000 € a 38 000€
sa presunulo na rozvoj obce, kde ešte nie je stanovené na čo sa použijú. ( príloha č. 3)
Hlasovanie k rozpočtovým opatreniam:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka

X
X

Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 3/2013
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v predloženom znení.
9. Návrh zásad hospodárenia obce
10. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
Starostka oslovila poslancov, že uvedené návrhy obdržali poslanci ako pracovný materiál , aby sa
k nim vyjadrili.
Bc. Baniari uviedol, že vzhľadom na to, že na zastupiteľstve sú prítomní len 4 poslanci a chce dať
možnosť, aby sa k tomu vyjadrili všetci, pretože sú to pre fungovanie obce dôležité veci , navrhol tieto
dva body presunúť na ďalšie rokovanie OZ. Predtým ale navrhuje prerokovať tieto návrhy zásad na
pracovnom stretnutí.
Hlasovanie k zásadám hospodárenia obce:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Oliver Dávid
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 4/2013
OZ odporúča starostke obce zvolať pracovné stretnutie poslancov, za účelom prerokovania
návrhu zásad hospodárenia obce a návrhu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
11. Štatút obecnej knižnice
So štatútom obecnej knižnice poslancov oboznámila starostka obce. Poslanci nemali žiadne
pripomienky.
Bc. Baniari dodal, aby uvedený štatút bol zverejnený aj na internetovej stránke obce.
Hlasovanie k štatútu obecnej knižnice:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X

Uznesenie č. 5/2013
OZ schvaľuje Štatút obecnej knižnice Eleny Čepčekovej.

12. Žiadosti
Ivan Prôčka – žiadosť o odkúpenie pozemku
Pán Prôčka žiada o odkúpenie pozemku v k.ú. Dolná Ždaňa , parc.č. 346/1 vo výmere 96 m2 . Tento
pozemok sa nachádza v blízkosti rieky Hron. Pozemok p. Prôčka žiada odkúpiť za účelom vytvorenia
protipovodňovej zábrany.
Starostka uviedla, že sa jedná o pozemok za rodinným domom smerom ku Hronu.
Bc. Baniari dodal, táto žiadosť sa dotýka aj zásad hospodárenia obce, ktoré sme dnes neschválili.
Odpoveď na uvedenú žiadosť v znení, že zatiaľ pozemok nepredávame , nemáme schválené zásady.
Čo sa týka aj parkovania áut na obecnom priestranstve Bc Baniari uviedol, že máme VZN o daniach,
o prenájme verejného priestranstva v zmysle ktorého bude Obec postupovať.
Starostka dodala, že zo žiadosti nie je zrejmé o akú rozlohu pozemku sa jedná, je potrebný
geometrický plán.
Bc. Baniari dodal, či uvedený pozemok nie je v ochrannom pásme povodia Hrona.
Ing. Kožiarová uviedla, či vyhotovenie protipovodňových zábran nie je v kompetencii Povodia Hrona.
Jozef Ďurča dodal, že je potrebné presné určiť o aký pozemok ide, aby sa neznemožnil prístup
turistom – člnkárom, ktorý každý rok splavujú Hron.
Starostka obce požiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemku, ktorý uvádza vo svojej žiadosti p.
Prôčka.
Starostka oboznámila poslancov, že poslanec Ivan Matuška doručil na obecný úrad Poslanecký návrh.
Požiadala poslancov, aby rozhodli, či sa poslanecký návrh bude prerokovávať, keď poslanec Ivan
Matuška nie je prítomný na zasadnutí OZ. Poslanci preložili prerokovanie Poslaneckého návrhu na
ďalšie zasadnutie OZ.

Hlasovanie k poslaneckému návrhu:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X

Uznesenie č. 6/2013
OZ odporúča starostke obce predložiť poslanecký návrh p. Ivana Matušku na najbližšie
zasadnutie OZ a zaslať uvedený návrh mailom poslancom

13. Rôzne
Starostka Andrea Murgašová informovala o inventarizácii obecných pozemkov, ktorú vykonala
poslankyňa Ing. Kožiarová.
V zápisnici z inventarizácie Ing Kožiarová uvádza, že vykonala
inventarizáciu obecných pozemkov podľa listov vlastníctva č.1, č.2, č. 465.
Počas inventarizácie boli preverené aj nájomné zmluvy, na základe ktorých sa prenajíma obecná
pôda. Boli zistené nezrovnalosti s číslovaním pozemkov v nájomných zmluvách
Na záver svojej správy uviedla, že je potrebné zosúladiť niektoré nájomné zmluvy s aktuálnym
prečíslovaním pozemkov.
Starostka informovala, že dňoch 16.11., 29.11. a 12.12.2012 vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia – inšpektorát Banská Bystrica kontrolu dodržiavania povinností
pri nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v našej obci. Starostka skonštatovala, že
inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky. Inšpektor kontroloval nie len evidenciu odpadu, ale aj
skládky v obci. Na základe jeho upozornenia, že v kontajneri umiestnenom v cintoríne sa nachádzalo
všetko možné len nie cintorínsky odpad sa odviezol veľkokapacitný kontajner z cintorína a budú tam
umiestnené 1100 l kontajnery na plasty, sklo a bioodpad.
Obec si dala vyhotoviť cenovú ponuku na nakladanie s odpadom Mestskému podniku Žarnovica.
Keďže ponúkli obci výhodnejšie ceny od 1.3.2013 obec uzatvorila s nimi zmluvu.
Starostka informovala, že dala urobiť cenovú ponuku na opravu všetkých bočných ciest v obci. Cesta
cez obec je v správe Regionálnej správy ciest, zatiaľ ju opravia, nový koberec sa natiahne až po
vybudovaní vodovodu v našej obci.
Starostka pripomenula poslancom, že majú povinnosť spísať vo svojich poslaneckých obvodoch počet
psov v domácnostiach. Termín splnenia tejto úlohy je do 31.3.2013.
14. Diskusia
Jozef Ďurča – poukázal na parkovanie áut v novej ulici a na chodníkoch v obci. Dodal, že autá parkujú
na novej ulici v blízkosti vodného toku a môže dôjsť aj k jeho znečisteniu.
Bc. Baniari dodal, že obec má prijaté VZN o daniach, za parkovanie na verejných priestranstvách budú
občania platiť. Niektorí občania z novej ulice celú zimu parkovali autá na ulici a potom sa sťažujú, že
mali zle odhrnutý sneh.

Tatiana Víglaská poukázala na zlý stav Dúbravky. Je celá zarastená krovím, neudržiavaná. Pýtala sa,
kto je vlastník. Pripomenula aj studničku v Rákytí, kde občania z obce chodievajú na medokýš. Bolo
by potrebné ju vyčistiť , možno by sa mohla zorganizovať brigáda občanov.
Starostka uviedla, že osloví vlastníka pozemkov časti Dúbravka, aby si svoje pozemky udržiaval,
vlastne mu to prikazuje aj zákon.

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

Zapisovateľka :

Alena Čavojcová

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari

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

Zdenka Šmikniarová

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

Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.3.2013 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Uznesenie č. 1/2013
OZ schvaľuje za členov návrhovej
Baniariho a p. Zdenku Šmikniarovú.

komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra

Uznesenie č. 2/2013
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3/2013
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v predloženom znení.
Uznesenie č. 4/2013
OZ odporúča starostke obce zvolať pracovné stretnutie poslancov, za účelom prerokovania
návrhu zásad hospodárenia obce a návrhu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Uznesenie č. 5/2013
OZ schvaľuje Štatút obecnej knižnice Eleny Čepčekovej.
Uznesenie č. 6/2013
OZ odporúča predložiť poslanecký návrh p. Ivana Matušku na najbližšie zasadnutie OZ a zaslať
uvedený návrh mailom poslancom

OZ berie na vedomie
-

kontrolu plnenia uznesení
správu o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2012
správu o výsledkoch kontroly HK
správu o inventarizácii
správu o inventarizácii pozemkov poslankyne p. Ing. Kožiarovej

Andrea Murgašová
starostka obce

