ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
15.12. 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Prítomní poslanci:
Mgr. Kristína Sýkorová
Ing. Bohumil Glezgo
Július Figuli
Zdenka Šmikniarová
Ľudmila Debnárová

Neprítomní poslanci:
Ján Búci
Ivan Prôčka

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice: Ing. Bohumil Glezgo
Zdenka Šmikniarová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie – kontrola účasti
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Dolná Ždaňa
7. Schválenie rozpočtu na rok 2011
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci. OZ bolo uznášania schopné a starostka otvorila 5.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Ľudmila Debnárová meškala na zasadnutie z pracovných dôvodov, zasadnutia sa
zúčastnil od 5. bodu programu.

K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program zasadnutia.
Poslanci OZ k navrhnutému programu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie: 4-0-0

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Ing. Bohumila Glezgu a p. Zdenku
Šmikniarovú.
Hlasovanie: 4-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Bohumila Glezgu a p. Ľudmilu Debnárovú.

K bodu 4
Kontrola uznesení
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ sa plnili nasledovne:
Uznesenie č. 54/2010 - overovateľov zápisnice Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Ľudmilu
Debnárovú. – nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 55/2010 - starostke obci Andrei Murgašovej štvrťročné prémie vo výške 17 %. –
prémie budú vyplatené v I. štvrťroku 2011
Uznesenie č. 56/2010 - Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. – nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 57/2010 - Návrh rozpočtu na rok 2011.- nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 58/2010 – kontrolu uznesení z mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 5.11.2010 –
nemá charakter plnenia

K bodu 5
VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starostka informovala poslancov, že k Návrhu VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec obdržala pripomienku od p. Olivera
Dávida. Pán Dávid vo svojej pripomienke navrhol oslobodenie od platenia dane za psa pre
občanov starších ako 70 rokov a pre občanov bývajúcich na okraji obce.
Pani starostka uviedla, že je ťažko špecifikovať, ktorí občania bývajú na okraji obce, môže to
byť ktorákoľvek ulica.
Pripomienky p. Olivera Dávida spolu s vyhodnotením pripomienok starostky obce tvoria
prílohu tejto zápisnice.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa k pripomienkam p. Olivera Dávida vyjadrili.
Mgr. Kristína Sýkorová reagovala na pripomienku ohľadne daní za stavby, kde p. Dávid
navrhol 50% zníženie daní pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP: Uviedla, že dane sa
nezvyšovali tri roky a teraz sa majú ešte znižovať. Obec potrebuje peniaze. Starostka urobila
dosť preto, aby obec ušetrila. Urobili sa personálne úpravy v MŠ a z obecného úradu sa
prepustila jedna pracovníčka. Dodala, že teraz si nemôžeme dovoliť také znižovanie daní,
časom noví poslanci si to môžu upraviť. Súhlasí , aby sa úľavy občanom, ktorí sú držiteľmi
preukazov ZŤP dali len vo výške 15 % , tak ako navrhla starostka.
Pani starostka dodala, že keď bude v rozpočte prebytok, môže sa uvažovať o takých úľavách
na dani ako uviedol vo svojich pripomienkach p. Oliver Dávid.

VZN č. 3/2010 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:5-0-0
OZ schvaľuje VZN č. 3/2010 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
K bodu 6
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Dolná Ždaňa
So stanoviskom k návrhu rozpočtu na rok 2011 prítomných oboznámila kontrolórka obce p.
Miroslava Prochocká.
Tento materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Ždaňa k Návrhu
rozpočtu na rok 2011.
K bodu 7
Schválenie rozpočtu na rok 2011
Starostka uviedla, že v návrhu rozpočtu sa objavila chyba v položke príjem za opatrovateľskú
službu, ktorá bola opravená. Ďalej dodala, že k návrhu rozpočtu na rok 2011 prišla
pripomienka od Bc. Ľubomíra Baniariho , v ktorej požaduje vypracovanie rozpočtu podrobne
po položkách. Pripomienka aj s vyhodnotením tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starostka uviedla, že každá obec má vypracovaný aj podrobný rozpočet a máme ho aj my.
Ľubomír Baniari – ak chceme vedieť ako obec hospodári, je potrebné aby bol zverejnený
takýto podrobný rozpočet. Obce majú takýto rozpočet aj na svojich webových stránkach.
Alebo keď nie na stránku, je potrebné aby visel aspoň vo vývesnej skrinke pred obecným
úradom.
Pani starostka prečítala prítomným podrobný rozpočet vypracovaný podľa jednotlivých
položiek.
Dr. Moška – ráta sa s predajom starej školy a v rozpočte je zahrnutý nájom na rok 2011.
Kontrolórka p. Prochocká – nájom je zatiaľ rozpočtovaný, nevieme kedy sa škola predá. Keď
sa predá tak sa opraví.
Dr. Moška – prikláňa sa k názoru p. Ľubomíra Baniariho., Rozpočet taký ako ho obec
predložila má malú vypovedaciu hodnotu. Zmestí sa tam hocičo. Občan nevidí z tohto
rozpočtu na čo boli použité fin. prostriedky. Dodal, že pani zástupkyňa Sýkorová spomenula,
že sa šetrí, no z takéhoto rozpočtu nie je jasné, kde sa šetrí. Na webových stránkach iných
obcí je zverejnený podrobný rozpočet. Poslanci dostali mandát a chcú vedieť, na čo budú fin.
prostriedky použité. Uviedol, že je trápne, že rozpočet idú schvaľovať ešte starí poslanci,
podľa neho rozpočet už malo schvaľovať nové zastupiteľstvo.
Ing. Glezgo – uviedol, že sa necíti byť kompetentný na schvaľovanie rozpočtu, on si tiež
myslel, že rozpočet už bude schvaľovať nové zastupiteľstvo. Rozpočet sa schváliť musí, inak
by obec išla na provizórny rozpočet. Je lepšie schváliť aj takýto rozpočet ako žiadny, veď
noví poslanci si ho môžu upraviť. Uviedol, že je nelogické aby sa pripravovala činnosť
a druhí ju museli plniť v ďalšom období.
Dodal, že všetky obce budú mať v roku 2011 problém s podielovými daňami. Vývoj
ekonomiky je negatívny. Kríza dopadla najskôr na firmy, dnes prechádza na komunál. Hrozí,
že obce budú dostávať nižšie podielové dane. Ing. Glezgo uviedol, že by bol opatrný aj
v znižovaní daní. Obec musí hľadať príjmy. Obec nemá okrem daní iný príjem. Na záver p.
Glezgo odkázal novým poslancom, aby boli opatrní pri znižovaní rozpočtových položiek.
Bc. Ľubomír Baniari – ohľadne pripomienky p. Dávida ohľadne ľudí, ktorí bývajú na okraji
obce a majú byť oslobodení od platenia daní za psa, takisto ohľadne ťažko zdravotne
postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi uviedol, že je potrebné zistiť, koľkých občanov sa tieto

úľavy týkajú. Je dobré vyjsť ľuďom v ústrety, ale musíme vedieť do akej miery sa to odrazí
na príjmoch obce.
P. Sokolovský – na úľavu dane za psa pre ľudí ktorí bývajú na okraji obce uviedol, že sa nedá
presne určiť o koho sa to týka. Zbytočne by boli medzi ľuďmi rozbroje.
Ďalej uviedol, že by sa malo rozlišovať pri platení smetí koľko ja v domácností ľudí. Rodina
s väčším počtom obyvateľov by mala dostať aj viac lístkov na kukanádoby.
Dodal, že sa vytvárajú pri potoku čierne skládky
Pani starostka uviedla, že občania keď majú zaplatené smeti a nemajú dosť lístkov dajú sa im
lístky navyše. Pokiaľ sa týka čiernych skládok, životné prostredie robilo kontrolu zameranú
na čierne skládky a naša obec bola medzi 15 obcami, v ktorých sa čierne skládky nevyskytli.
Kontrolórka obce p. Prochocká na platenie smetí uviedla, že najviac sú neplatiči rómovia.
Keď si aj smeti zaplatia, ale zaplatí si len ten na koho je výmer, aby nedostal exekučný príkaz.
Milan Kasan – uviedol, že niektoré rodiny mávajú po dve kukanádoby a veľakrát nie sú ani
plné a vyložia ich na vysypanie.
Ivan Varsa – páni poslanci by sa mali prejsť po obci a pozrieť kde je koľko kukanádob. Ako
obec vie, akú hmotnosť mali odvezené smeti z obce.
Pani starostka – kukanádoby sa nevážia, ale sa rátajú na kusy.
Rozpočet na rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie: 5-0-0
OZ schvaľuje rozpočet Obce Dolná Ždaňa na rok 2011.
K bodu 8
Rôzne
Pani starostka oznámila poslancom, že dňa 21. decembra 2010 o 16.00 hod. sa v zasadačke
obecného úradu uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 9
Diskusia
Milan Kasan – reagoval na to, že sa hovorilo o úľavách a zľavách, len či budú môcť noví
poslanci financovať všetko potrebné. Aby sa nestalo, že obec nebude mať na zaplatenie
odvozu smetí a doplatia na to tí, ktorí si poctivo platia. Ľudia sú nedisciplinovaní
a nezodpovední. V obci je zvoz plastov a bio odpadu, na druhý deň sa vyloží veľký kontajner
a sú v ňom nahádzané plasty, konáre, tráva, všetko také, čo nám s pred domu odvezú. Dodal,
že oni sú 6 členná rodina a tým, že separujú jedna kukanádoba im na dva týždne stačí.
Informoval sa aj o tom, či bude na úradnej tabuli zverejnené, kto má nárok na úľavy na dani
a či obec vie, kto je držiteľom preukazov ZŤP.
Pani starostka uviedla, že občania, ktorí majú preukaz ZŤP sa musia na obec prihlásiť sami.
Bc. Ľubomír Baniari – zber smetí sa počíta na kukanádoby, ako obec vie, koľko sa vynieslo
kukanádob. Informoval sa, kto robí údržbu ciest v zime. Tiež sa informoval, či sa robí zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zvukový záznam, aby sa všetko zachytilo.
Pani starostka – uviedla, že pracovníci žetóny z odovzdaných kukanádob donesú na obecný
úrad a tam sa zrátajú. Údržbu ciest robí Štefan Prôčka a chodníkov Pavol Baniari. Obec
nerobí zvukový záznam zo zasadnutia OZ, do zápisnice sa vždy zapíše to podstatné nie je to
prepis od slova do slova. Najdôležitejšie z rokovania sú jednotlivé uznesenia.
Dr. Tibor Moška – uviedol, že je zakaždým potrebné vyhlásiť zber plastov, pretože občania
možno tie rozpisy čo dostala každá domácnosť už stratili. Dodal, že popri Hrone, popri
potoku sú skládky odpadu, je prekvapený čo všetko vedia ľudia vyhodiť.

Zuazana Baniariová – informovala sa, kedy bude zber nebezpečných látok. Tiež uviedla, že
ľudia hovoria, že ak sa zvýši poplatok za odvoz smetí nebudú separovať.
Pani starostka uviedla, že dohodne obec termín s Technickými službami a dáme vedieť, kedy
bude zber nebezpečných látok. K separácii odpadov u občanov starostka uviedla, že keď
nebudú separovať, budeme mať viac smetí a na rok budeme musieť znovu zvyšovať poplatok
za smeti.
Zdenka Šmikniarová uviedla, či by nebolo vhodné prehodnotiť spôsob zberu v našej obci
a nerobiť ho takým spôsobom ako v Hliníku nad Hronom.
Pani starostka - v obci už bol žetónový zber, ale sa neosvedčil. Boli domácnosti, ktoré aj za
pol roka nemali žiadne smeti.
Štefan Prôčka – uviedol, že aj on poslal pripomienku k návrhu VZN o daniach a jeho
pripomienka nebola spomínaná.
Pani starostka uviedla, že jeho pripomienka prišla po termíne. Termín bol do piatku, keďže
pracovná doba v piatok je na obecnom úrade do 13.00 hod. po tejto hodine sa pripomienky
vyhodnotili, aby mohli byť poslancom OZ doručené tri dni pred rokovaním.
Pán Prôčka dodal, že na obecnej stránke nebolo uvedené, že pripomienky sa môžu podávať
len do 13.00 hod. Keď nebol uvedený čas, platí to na celý deň teda v piatok až do 24.00 hod.
Pani starostka dodala, že pripomienky sa mohli podávať len do pracovnej doby na obecnom
úrade. Pripomienku si môže podať na budúci rok, keď sa bude prejednávať nové VZN.
Kontrolórka obce p. Prochocká uviedla, že čo sa týka zmeny termínu platenia daní v tom by
sa mu aj tak nemohlo vyhovieť, pretože splátky platenia určuje zákon a obec ich nemôže
meniť.
Pán Prôčka dodal, že je potrebné rozčleniť extravilán a intravilán. On musí platiť ešte aj za
járky a nemôže ich nijako využívať. Platí ešte aj za cestu na Medokýš a aj za pozemky, na
ktorých sú chaty.
K bodu 10
Záver
Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala poslancom a občanom za účasť a ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľka:
Alena Čavojcová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohumil Glezgo

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

Zdenka Šmikniarová

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

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2010 na
Obecnom úrade v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 59/2010 – overovateľov zápisnice Ing. Bohumila Glezgu a p. Zdenku
Šmikniarovú
Uznesenie č. 60/2010 - VZN č. 3/2010 o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 61/2010 - rozpočet Obce Dolná Ždaňa na rok 2011.

OZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 62/2010 - stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Ždaňa k Návrhu rozpočtu
na rok 2011.

Andrea Murgašová
starostka obce

