ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
14.10. 2013 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Janette Brnáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice – zvukový záznam
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Zánik poslaneckého mandátu
Zloženie sľubu poslanca náhradníka
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Monitorovacia správa programového rozpočtu
Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2013
Plán kontrolnej činnosti na 2 .polrok
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia. Zmenila poradie bodov programu z dôvodu
zloženia sľubu poslanca náhradníka Ivana Prôčku. Poslanci nemali k zmene programu žiadne výhrady.

Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

Uznesenie č. 18/2013
OZ schvaľuje zmenu programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Zánik poslaneckého mandátu
Starostka informovala, že dňa 28.8.2013 sa Zdenka Šmikniarová vzdala poslaneckého mandátu.
Obecné zastupiteľstvo :
A/ berie na vedomie :
zánik poslaneckého mandátu Zdenky Šmikniarovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

B/ vyhlasuje
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov nastúpenie Ivana Prôčku za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Dolná Ždaňa.
4. Zloženie sľubu poslanca náhradníka
Starostka obce vyzvala Ivana Prôčku aby zložil sľub poslanca a následne ho podpísal.
Starostka prečítala znenie sľubu poslanca :
,, Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia“
Poslanec zložil sľub podpisom pod text sľubu.
Obecné zastupiteľstvo :
C/ konštatuje :
že Ivan Prôčka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom
Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Zánik poslaneckého mandátu Zdenky Šmikniarovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje :
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov nastúpenie Ivana Prôčku za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Dolná Ždaňa.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje:
že Ivan Prôčka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom

5. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Bc. Ľubomíra
Baniariho a Jozefa Pročku.

Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

X

Uznesenie č.17/2013
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a Jozefa Pročku.
6. Kontrola uznesení
Starostka skonštatovala, že všetky prijaté uznesenia s charakterom plnenia sú splnené.
Oliver Dávid poukázal na to, že v poslednej zápisnici sa uvádzali uznesenia, ktoré neboli ešte
splnené. Uviedol, že sa jedná o nasledovné uznesenia: Uznesenie č. 95/2011, Uznesenie č.
29/2012, Uznesenie č. 35/2012, Uznesenie č. 42/2012, Uznesenie č. 55/2012, Uznesenie č. 76/2012.

Bc. Baniari dodal, že nesplnené uznesenia budú prerokované na najbližšom zasadnutí OZ.
7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Starostka obce uviedla , že k návrhu VZN nebola na Obec doručená žiadna pripomienka. preto navrhla
uvedené VZN schváliť.
Bc. Ľubomír Baniari dodal, že VZN o dotáciách sa obnovilo, má priamy súvis s rozpočtom a závisí od
poslancov ako budú postupovať v prípade žiadostí o dotácie.

Hlasovanie k VZN
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Ivan Prôčka

Uznesenie č. 20/2013
OZ schvaľuje VZN o poskytovaní dotácií z obce

8. Monitorovacia správa programového rozpočtu
Starostka uviedla, že monitorovacia správa je porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov
a výsledkov k 30.6. 2013.
Oliver Dávid uviedol, že monitorovacia správa je k 30.6. a predkladá sa v októbri, je to dosť neskoro.
Bc. Baniari dodal, že vyhodnotenie rozpočtu bolo urobené k polročnej uzávierke a správa bola na
predloženie na zasadnutí v septembri, ktoré sa ale pre neúčasť poslancov nekonalo.
Oliver Dávid dodal, že keď mali stanovený plán zasadnutí vedel si nastaviť čas. Teraz keď nie sú
zasadnutia obecného zastupiteľstva naplánované, nie vždy sa môže pracovne uvoľniť, lebo si to nevie
dopredu zariadiť.

9. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2013
Starostka obce uviedla, že plnenie rozpočtu bolo zverejnené na úradnej tabuli a tiež dostali poslanci
uvedený materiál k rokovaniu.
Oliver Dávid poznamenal, že obec bola v minulom roku zadĺžená. Mal dotaz na kontrolórku obce, kde sa
v plnení rozpočtu nachádza takáto položka a v akej sume? Požiadal zverejniť na stránku obce ako je obec
zadĺžená, aby boli o tom informovaní aj občania.
Kontrolórka obce uviedla, že obec každý mesiac spláca aj úrok aj istinu, obec nemešká s platením.
Hlasovanie k : Plneniu rozpočtu
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

Uznesenie č. 21/2013
OZ schvaľuje hospodárenie obce k 30.6.2013.

X

10. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013
Starostka obce uviedla, že plán kontrolnej činnosti bol zverejnený. S plánom kontrolnej činnosti
poslancov oboznámila kontrolórka obce. Dodala, že niektoré plánované kontroly už boli
uskutočnené.
Bc. Baniari požiadal o vykonanie kontroly vybavovania sťažností.
Hlasovanie k plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Ivan Prôčka

Uznesenie č. 22/2013
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013 s doplnkom

11. Rôzne
Informácia o čerpaní finančných prostriedkov
Starostka informovala o nedočerpaní finančných prostriedkov vo výške 1 340,44 €, ktoré boli obci
poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Tieto prostriedky sú uložené na
kapitálovom účte, ktorý má povinnosť banka zrušiť. Zároveň navrhuje, aby finančné prostriedky boli
použité na nákup materiálu na rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade. Práce si
urobíme svojpomocne.

Hlasovanie k čerpaniu finančných prostriedkov :
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Proti

Zdržal sa:

X
X
X
Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

X

Uznesenie č. 23/2013
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 1 340 44 € na nákup materiálu na
rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade.

Kúpa pozemku
Starostka informovala, že obec predávala stavebné pozemky po 17€ za m2. Do dnešného dňa nie sú
predané všetky pozemky. Obec môže pristúpiť k predaju pozemkov aj na základe znaleckého
posudku, podľa ktorého vychádza cena za m2 - 15,78 €. Starostka doporučila schváliť túto cenu.
Hlasovanie k zámeru predaja
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
Jozef Pročka

X
Jozef Ďurča

Ivan Prôčka

X

Uznesenie č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo v zmysle v zmysle § 9a ods. 5 a odst. ( 9) pís. c) a odst. zákona č. 138/
1991 Zb. O majetku obcí v. z .n. p., Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná
Ždaňa schvaľuje zámer priameho predaja majetku a to :
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, zapísaný
na Katastrálnom úrade Žiar nad Hronom na liste vlastníctva č. 1227, parcela registra ,, C “
evidovaná na katastrálnej mape ako parcela CKN č. 892/11 o výmere 1 035 m2, druh pozemku –
záhrady situované v extraviláne obce Dolná Ždaňa za cenu 15,78 za m2 ( cena pozemku bola
určená znaleckým posudkom ).

Člen rady MŠ
Starostka informovala, že poslankyňa Zdenka Šmikniarová bola členom rady v MŠ. Po jej odstúpení
obec musí delegovať do rady školy v MŠ z poslancov nového člena. Za nového člena starostka navrhla
Bc. Ľubomíra Baniariho, ktorý sa ako zástupca zúčastňuje aj na rodičovských stretnutiach.
Hlasovanie za člena rady školy do MŠ
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka
Uznesenie č. 25/2013
OZ schvaľuje za člena rady MŠ Bc. Ľubomíra Baniariho

Za:
X
X
X
X

Proti

Zdržal sa:
X

Podnety občanov:
Ivan Danko – projekt vodovod
Pán Danko uviedol, že si je vedomý, že obec potrebuje vodovod. Firma, ktorá to robí má nejaký
projekt a toho sa má držať. Kopú cez súkromné pozemky, konkrétne začali kopať aj cez pozemok,
ktorý patrí jeho manželke na konci dediny. Ten pozemok by sa dal do budúcna využiť ako stavebný
pozemok, len keď pôjde cez pozemok vodovod, už je znehodnotený. Firma sa odvolala na starostku
obce, že ona dovolila stadiaľ kopať.
Starostka – uviedla, že ona dovolila kopať len cez obecné pozemky a určite nie cez súkromné. Dodala,
že oslovila p. Žabku z vodárenskej spoločnosti, aby sa zúčastnil dnešného zasadnutia OZ a objasnil
danú situáciu okolo výkopových prác v obci, no z rodinných dôvodov sa ho nemohol zúčastniť.
Oliver Dávid – dalo sa týmto nedorozumeniam predísť, keby boli ľudia v obci informovaní čo sa ide
robiť. Je potrebné iniciovať stretnutie s občanmi.
Starostka – projekt bol schválený ešte v roku 2007 a prejednával sa aj na obecnom zastupiteľstve. Je
to stavba verejného záujmu. Pre slovenskú vodárenskú spoločnosť vykonáva práce firma COMBIN.
Cez obec sa robilo výtlakové potrubie a potom sa bude robiť rozvodné potrubie po obci.
Štefan Prôčka – firma čo robí výkopové práce sa nedrží projektu, je to čierna stavba. Kopali cez
parcely a neoslovili vlastníkov.
Ivan Danko- aj keď je to stavba verejného záujmu, vlastníci parciel musia byť upovedomení s prácami.
Pavol Sýkora – pri kopaní pri p. Zúbekovi poškodili rúry, ktoré sa robili v rámci protipovodňových
opatrení.
Bc. Baniari – vyrovnanie záväzku
Poukázal na to, ako obec stojí s vyrovnaním záväzku 2600 €, ktoré zaplatila folklórnej skupine Struška
na dopravu do Macedónska. Obec nemá doklad, že by tento folklórny súbor bol založený obcou, ako
to prezentovala bývalá p. starostka p. Búciová. Obec vydotovala cestu, urobila sponzora. Od p.
Olivera Dávida bolo deklarované, že peniaze sa vrátia, no do dnešného dňa sa tak nestalo. Čo s tým
záväzkom, je to potrebné dať do súladu, problém je vo vedení účtovníctva. Ako chce peniaze
folklórny súbor Struška vrátiť?
Kontrolórka obce – s folklórnym súborom mala byť uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie, obec si
nemohla zaúčtovať záväzok, keďže máme faktúru, je to potrebné doriešiť.
Oliver Dávid – nebolo to dotiahnuté z ich strany. Pani starostka Búciová vybavila fin. prostriedky na
nákup krojov cez VÚC, koho teraz vlastne tie kroje sú. Dodal, že mladí reprezentujú aj obec,
udržiavajú tradície. Mesto Žiar nad Hronom vyčlenilo z rozpočtu pre súbor Hron 4000 € a v našej obci
sa snažíme mladých zlikvidovať. Uviedol, že je to problém poslancov, snažme sa ho vyriešiť a nie aby
si to riešili mladí z folklórneho súboru. Keď bola starostkou p. Búciová obec sa snažila Struške
pomáhať. Reprezentáciu súboru v Macedónsku naniesol on. Nevedeli vykryť cestu, preto požiadal
o pôžičku, ktorú chcel obci vrátiť prostredníctvom sponzorských darov. Mrzí ho, že sa nepodarilo dať
financie dokopy. Nahneval ho prístup OZ aj starostky voči Struške. Za 4 roky nedostali od obce nič,
keď sa mohlo prispieť futbalu sumou 1700 € prečo nie aj Struške. Zaviedol OZ, ale nie úmyselne, chcel
finančné prostriedky vrátiť, ale nemá záujem mladým hádzať polená pod nohy. Uviedol, že aj starší
ľudía poukazujú na to, že nevrátili obci tieto peniaze. Už možno zabudli, keď chodili mladí v obci
s Betlehemom, dali do toho svoj voľný čas a vyzbierané peniaze 24 000 Sk venovali kostolíku na
organ, ktorý rekonštruovali a nemali na zaplatenie. A robia naďalej aktivity, chodia vystupovať.
Poslanec Dávid mal ešte dotaz, ako je dotovaný klub mladých.
Bc. Baniari – poslanec Dávid má pravdu, on mladých neodsudzuje, ale poďme nájsť zákonný spôsob
ako to napraviť. Je to celospoločenská aktivita občanov a je na poslancoch ako ich ohodnotí.
Upozornil aj na VZN o dotáciách. Poďme vyriešiť kto to je Struška, problém financovania, náplň
programu, kto je za to zodpovedný. Peniaze musia byť na takéto aktivity najskôr zahrnuté v rozpočte
a následne vydané.

Starostka – oslovila Olivera Dávida, aby nerobil pred mladými v súbore ale aj na dedine zo starostky
človeka, ktorý nemá rád kultúru. Na ihrisko sa fin. prostriedky v sume 1700 € dali formou aktivačných
pracovníkov. Struška chodila vystupovať na obec, urobila úžasný program aj na dožinky, za čo im
starostka ďakuje. Struška si niekoľko krát usporiadala tanečnú zábavu, neplatili za sálu, vždy za to
urobili pre obec nejaké vystúpenie.
Kontrolórka obce navrhla, aby si mladí zo súboru založili občianske združenie. Nikto nechce mladých
tlačiť do právnej formy, ale ako združenie majú právo požiadať o dotácie a sponzorské dary.
Kontrolórka ďalej dodala, že klub mladých sa nedotuje, je to obecný majetok. Súbor Struška aj tento
rok požiadal o poskytnutie priestorov kultúrneho domu za účelom zábavy. Na organizovanie
verejných podujatí musí žiadateľ predložiť živnostenské oprávnenie a tiež musí podujatie ohlásiť
SOZE.
Jakub Dávid uviedol, že on má živnostenské oprávnenie a dodatočne ho doloží. Organizoval zábavy
v mene Strušky aj po minulé roky a nevedel o povinnosti predložiť uvedené doklady a tiež sa šírili po
obci reči, že na tom zarába on a nie Struška.
Kontrolórka obce navrhla, v záujme aj súboru aj obce, aby sa zrušilo staré uznesenie a prijalo nové,
kde sa poskytnú fin. prostriedky formou dotácie pre občianske združenie.
Ivan Prôčka – aj on predtým vystupoval v súbore a neboli vystupovať nikde v zahraničí. Na všetko si
zarobili a potom niekde išli. Súbor sa mal viac posnažiť, aby si peniaze zarobil a požičané peniaze
vrátil. Teraz je na obci či peniaze musia vrátiť, nech si zarobia a vrátia obci aspoň nejakú časť.

12. Diskusia
Pavol Sýkora
- poukázal na problém s futbalovým ihriskom. Chlapci si nemôžu ísť zahrať futbal. Starostka ich
odporučila, že majú kontaktovať hospodára na ihrisku p. Jánoša. Aj p. Neuschl prisľúbil,
že môžu hrávať futbal v určité dni . Ale p. Jánoš si dal podmienku, že ihrisko otvára len on a keď
nebude doma kľúče nedostanú. Na koho sa majú potom obrátiť.
Bc. Baniari - nebude s tým problém, nech si urobia harmonogram, kedy chcú hrávať a s p. Jánošom
sa to dohodne.
Ivan Prôčka a Jozef Pročka - prečo sa musí stále vypytovať kľúčik od ihriska, prečo nemá aj obec kľúč,
keď je to jej majetok. Ivan Prôčka ešte dodal, že aj lávka pre peších sa robila, aby sa deti mohli chodiť
hrávať na ihrisko a nemuseli chodiť po ceste. Načo je v Ždáni II. liga, keď sa deti nemôžu chodiť
hrávať na ihrisko.
Lucia Pallerová- má dvoch synov, kde majú chodiť hrávať futbal, na ihrisku za obecným úradom
behajú aj malé deti a tiež môžu loptou rozbiť okná na obecnom úrade.
Starostka uviedla, že majetok na ihrisku prebral osobne p. Jánoš a je zaň zodpovedný. Preto má od
tohto areálu kľúče iba on.
- Klub mladých je v havarijnom stave
Bc. Baniari uviedol, že je to riešené v rámci reklamácie, zúčastnil sa sedenia na firme Remeslo s p.
Glezgom a p. Urbánkom . Do konca roka sa budú snažiť reklamáciu vyriešiť.
- p. Sýkora uviedol, že je členom kultúrnej komisie a mal by vedieť, aký je rozpočet na kultúrne
podujatia. Aké budú ešte tento rok akcie a koľko máme fin. prostriedkov.
Starostka – je potrebné urobiť plán kultúrnych podujatí a doplniť komisiu.
Oliver Dávid – poslanci obdržali prezenčné listiny z rokovania, ktoré vtedy ani nebolo a podpisy
poslancov sú sfalšované. Starostka dodala, že sa týmto sfalšovaním zaoberá už polícia.
Je to umelo vykonštruované proti p. Božene Kováčovej – dodal Bc. Baniari.

Bc. Ľubomír Baniari – končí nájomná zmluva so Stolárstvom Šmikniar, ani jeden mesiac v tomto roku
nie je zaplatený nájom. Uskutoční sa preberanie majetku komisiou stavebnou aj finančnou. Mrzí ho,
že sa dnes p. Zdenka Šmikniarová nedostavila na zasadnutie a neozrejmila situáciu. Pri predaji by
to bol stret záujmov, preto sa vzdala poslanectva. Obec im 3X podala pomocnú ruku, odmietli.
Budova bude ponúknutá na predaj. V roku 2011 sa odsúhlasil uznesením predaj Stolárstva, aby sa
vyrovnal dlh obce. Pri preberaní majetku sa pôjde v zmysle nájomnej zmluvy a jej dodatkov.
Pán Dávid – čo bude s budovou ďalej, bola celá zrekonštruovaná.
Starostka – budova bola znovu ponúknutá na predaj a obec už má aj kupca. Obec si prizve aj statika,
aby posúdil budovu, pretože sú vybúrané niektoré priečky a budovu pri preberaní musia dať do
pôvodného stavu.
Štefan Prôčka navrhol obci ponechať si tento priestor na zberný dvor.

Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala poslancom a prítomným občanom za účasť a ukončila
riadne zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari

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

Jozef Pročka

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

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.10.2013 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani

Uznesenie č. 17/2013
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 18/2013
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 19/2013
OZ berie na vedomie :
Zánik poslaneckého mandátu p. Zdenky Šmikniarovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
OZ vyhlasuje :
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov nastúpenie p. Ivana Prôčku za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Dolná Ždaňa.
OZ konštatuje:
že p. Ivan Prôčka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom
Uznesenie č. 20/2013
OZ schvaľuje VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Uznesenie č. 21/2013
OZ schvaľuje hospodárenie obce k 30.6.2013.
Uznesenie č. 22/2013
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky s doplnkom kontroly vybavovania
sťažností
Uznesenie č. 23/2013
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 1 340 44 € na rekonštrukciu sociálnych
zariadení na obecnom úrade.
Uznesenie č. 24 /2013
OZ v zmysle v zmysle § 9a ods. 5 a odst. ( 9) pís. c) a odst. zákona č. 138/ 1991 Zb. O majetku obcí v.
z .n. p., Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Ždaňa schvaľuje zámer priameho
predaja majetku a to :
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, zapísaný na
Katastrálnom úrade Žiar nad Hronom na liste vlastníctva č. 1227, parcela registra ,, C “ evidovaná na
katastrálnej mape ako parcela CKN č. 892/11 o výmere 1 035 m2, druh pozemku – záhrady
situované v extraviláne obce Dolná Ždaňa za cenu 15,78 za m2 ( cena pozemku bola určená
znaleckým posudkom ).

Uznesenie č. 25/2013
OZ schvaľuje za člena rady MŠ Bc. Ľubomíra Baniariho

OZ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení
- Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2013

Bc Andrea Murgašová
starostka obce

