ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 17.01. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani

Prítomní poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

Bc. Ľubomír Baniari
Pavol Baniari
Olivek Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice: Zdenka Šmikniarová
Ing. Slavomíra Kožiarová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Informácia o činnosti obecného úradu
7. Komisie - doplnenie členov
8. Návrh VZN o odpadoch
9. Žiadosti občanov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci. OZ bolo uznášania schopné a starostka otvorila
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program zasadnutia.
Poslanec Bc. Ľubomír Baniari predložil návrh na zmenu programu zasadnutia nasledovne:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Informácia o činnosti obecného úradu
7. Komisie - doplnenie členov
8. Návrh VZN o odpadoch
9. Žiadosti občanov
10. Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami obce od.
1.1.2011
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenie (úloha pre starostku – zakúpiť diktafón na nahrávanie zasadnutí OZ)
14. Záver
Starostka uviedla, že program bol doplnený o bod 10 a bod 13. Poslanci s predloženým návrhom
programu súhlasili a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie: 7-0-0

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Zdenku Šmikniarovú a Ing. Slavomíru
Kožiarovú, ktoré zároveň určila aj za členov volebnej komisie pre voľbu kontrolóra obce.
Hlasovanie: 7-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice a volebnú komisiu pre voľbu kontrolóra obce
Zdenku Šmikniarovú a Ing. Slavomíru Kožiarovú.

K bodu 4
Kontrola uznesení
Uznesenia z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 4.1.2011 sa plnili následovně:

Uznesenie č. 10/2011 – overovateľov zápisnice poslancov Olivera Dávida a Ivana Matušku –
nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 11/2011 – voľbu hlavného kontrolóra obce dňa 17.01.2011 - splnené
Uznesenie č. 12/2011 – zmenu termínu konania osláv 620. výročia založenia obce na deň
16.7.2011 – nemá charakter plnenia

K bodu 5
Voľba hlavného kontrolóra
Pani starostka Andrea Murgašová uviedla, že na funkciu hlavného kontrolóra obce sa
prihlásili: Ing. Martina Kasanová, Miroslava Prochocká a Ing. Eva Vincentová. Oslovila
uchádzačky o krátku prezentáciu svojej osoby. Po prezentácii mohli poslanci položiť otázky.
Starostka uviedla, že uchádzačky mali doplnený údaj o spracovaní osobných údajov.

Hlasovanie bolo tajné.
Ing. Martina Kasanová – predstavila sa prítomným. Uviedla, že 10 rokov je ždančankou. Je
vydatá, má dve dospelé deti. Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave odbor
účtovníctvo a auditorstvo a v týchto oblastiach aktívne pracuje. Má dostatok odborných
skúseností aj prax k vykonávaniu kontrolóra obce. Uviedla, že sa prihlásila preto, lebo je
dlhodobo nespokojná s informovanosťou občanov v našej obci. Sú dve možnosti. Buď bude
nadávať , alebo priloží ruku k dielu. Dodala, že si myslí, že dokáže pomôcť obci k
dodržiavaniu zákonnosti, byť vztyčným bodom medzi obecným úradom a obecným
zastupiteľstvom. Ing. Kasanová ďalej uviedla, že je nekonfliktná , v práci presadzuje
kolektívnu prácu. a ako kontrolór bude sprostredkovať informácie.
Miroslava Prochocká – predstavila sa prítomným. Uviedla, že funkciu hlavného kontrolóra
vykonávala v našej obci 6 rokov. Na Obecnom úrade v Prestavlkoch pracovala 15 rokov, od
roku 2006 pracuje ako ekonómka v Základnej škole v Hornej Ždani. Pri vykonávaní
kontrolóra obce je hlavné, aby sa dodržiavali všeobecne právne predpisy, kontroluje
uznesenia OZ, dodržiavanie zákona majetku obce, dodržiavanie zákona o účtovníctve a iní
všeobecne právne predpisy. Kontrolór sa riadi zákonom o obecnom zriadení.
Ing. Eva Vincentová – predstavila sa prítomným. Uviedla, že pracuje 12 rokov pre mesto
Žiar nad Hronom ako kontrolórka. Je členkou Pohronskej sekcie kontrolórov, má urobené
kurzy a vzdelávania ohľadne kontrolórov obce. Dodala, že kontrolór sa zaoberá plnením
uznesení , podáva správu o vykonaných kontrolách a záverečný účet obce, spolupracuje pri
návrhu rozpočtu a ona vedie aj evidenciu priestupkov.
Poslanci OZ nemali k uchádzačkám žiadne otázky.
Po krátkej prezentácii sa uskutočnilo tajné hlasovanie poslancov. S počtom hlasov 5 bola za
kontrolórku obce zvolená Ing. Martina Kasanová.
Výsledky hlasovania:
Ing. Martina Kasanová – 5 hlasov
Miroslava Prochocká - 2 hlasy
Ing. Eva Vincentová - bez hlasu
Starostka obce pogratulovala Ing. Martine Kasanovej k zvoleniu do funkcie hlavného
kontrolóra obce Dolná Ždaňa.
OZ volí hlavného kontrolóra Obce Dolná Ždaňa Ing. Martinu Kasanovú . Plat hlavného
kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo určilo dĺžku
pracovného času hlavného kontrolóra ako 0,1333 úväzku z celkového pracovného času, t.j.
5 hodín týždenne. Úväzok bude vykonávaný nerovnomerne podľa potreby obce a možností
hlavného kontrolóra.

K bodu 6
Informácia o činnosti úradu
Starostka uviedla, že sa zúčastnila rokovania v rámci poskytnutia príspevku na podporu
nezamestnanosti podľa § 50i. Je to prijatie uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru
po dobu 9 mesiacov. Cena práce je max. 550 €. ÚPSVaR prepláca prvé 3 mesiace 90%
z celkovej ceny práce zamestnanca, ďalšie 3 mesiace je to 80% a posledné 3 mesiace 70%.
Starostka uviedla, že by chcela takýmto spôsobom zamestnať dvoch našich občanov, ktorí
doteraz vykonávajú na obci menšie obecné služby.

Jedná sa o Štefana Franca a Petra Dubinu, ktorí pracujú na futbalovom štadióne. Obec
potrebuje nejakých pracovníkov aj v obci aj na ihrisku. Navrhuje, aby Štefan Franc bol
zamestnaný len na štadióne a p.Dubina by pracoval 2 dni na štadióne a tri dni v obci. Obec by
tým ušetrila aj na kosení obce, ktorú by p. Dubina vykonával. Starostka oslovila poslancov,
aby sa k jej návrhu vyjadrili.
Oliver Dávid – mal dotaz, či v prácach v obci je zahrnuté aj kosenie cintorína.
Starostka - uviedla, že je tam zahrnuté aj kosenie cintorína, kosenie obce, rôzne opravy
a potrebné práce v obci.
Pavol Baniari - informoval sa, ako je to s p. Búcim, ktorý pracuje tiež na štadióne, do kedy
bude vykonávať činnosť, pretože aj tam sa bude musieť s niekým do budúcna rátať.
Starostka - dodala, že p. Búci nie je platený z obecného rozpočtu.
Ing. Martina Kasanová - uviedla, že súhlasí s takýmto spôsobom zamestnávania, ale mala
dotaz, či štadión TJ je v majetku obce. Telovýchova je s.r.o., čo má vo svojej činnosti, keď
nie starostlivosť o štadión.
Starostka - uviedla, že obec nedáva zo svojho obecného rozpočtu na TJ. Funguje to formou
sponzorov. Obec len pomohla aktivačnou činnosťou na údržbu štadióna, pretože jeden človek
to nestíha. Takisto obec pomohla pri vytvorení parkoviska sponzorsky. Celý areál futbalového
štadióna, šatne a celé vybavenie je majetkom obce.
Ľubomír Baniari - prikláňa sa k myšlienke zamestnania občanov. Je ale potrebné si k tomu
sadnúť, rozpracovať a určite obec zamestná viacej ľudí.
Starostka - dodala, že tieto dve pracovné miesta by chcela obsadiť od mesiaca február,
pretože to vychádza presne 9 mesiacov do konca futbalovej sezóny. Potom sa môžu podávať
ďalšie žiadosti, lebo teraz je možnosť.
Oliver Dávid - súhlasí s touto myšlienkou, pokiaľ je možnosť treba nezamestnaných
podporiť. Je potrebné pozrieť zoznam nezamestnaných a vytvoriť čo najviac pracovných
miest.
Pavol Baniari - dodal, je potrebné dohliadať, aby si takto zamestnaní občania plnili svoje
povinnosti a nezneužívali takúto formu zamestnanosti.
Hlasovanie: 6 -0-1 ( zdržal sa Bc. Ľubomír Baniari)
OZ zamestnať v obci p. Štefana Franca a p. Petra Dubinu na Dohodu o poskytnutí
príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona
č.5/2004Z.z. o službách zamestnanosti.

Oslavy 620 výročie obce – starostka informovala, že ohľadne osláv sa rozprávali už na
predošlom zasadnutí OZ. Pani starostka oslovila p. Žňavovú z Pohronského osvetového
strediska s čím by nám vedeli pomôcť pri organizovaní osláv v obci. Vedeli by nám pomôcť
s ozvučením, osvetlením a možno by nám poskytli aj moderátora. Tiež by nám pomohli
s výrobou propagačných materiálov. Starostka oslovila aj občanov prítomných na zasadnutí
OZ o poskytnutie starých fotografií z obce, rukopisy na zapožičanie. Starostka ďalej uviedla,
že 2.februára sa uskutoční pracovné stretnutie s p. Mihálikovou z Pohronského osvetového
strediska.
Oliver Dávid – uviedol, že kultúrna komisia vytvorí réžiu celého kultúrneho programu,
dohodnú sa, kto pozbiera od občanov fotky a kto by urobil obrazovú prezentáciu.. Stretnú sa
s ľuďmi, ktorí by im vedeli pomôcť.
Pani starostka informovala, že vo výzve „Obce v aglomeráciách nad 2 000 EO z Národného
programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS“ sa naša obec v spojení
s Hliníkom nad Hronom dostala do výberu na vybudovanie kanalizácie. Starostka dodala, že

pritom Hliník nad Hronom už má schválenú kanalizáciu a boli mu už pridelené aj finančné
prostriedky. Preto sa starostka bude bližšie informovať o danom probléme.

K bodu 7
Doplnenie komisií
Komisia pre správu majetku
Predseda – Ing. Slavomíra Kožiarová
Členovia Zdenka Šmikniarová
Ľudmila Debnárová
Zuzana Lukáčová

Kultúrno – sociálna, mládeže a športu
Predseda – Mgr. Mária Špilbergerová
Členovia Oliver Dávid
Zdenka Šmikniarová
Renata Fáberová
Bc. Silvia Búciová
Mgr. Mária Nárožná
Tatiana Víglaská

Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Predseda – Bc. Ľubomír Baniari
členovia Jozef Pročka
Ján Mikloš

Komisia stavebná a rozvoja obce
Predseda – Pavol Baniari
Členovia František Sokolovský
Branislav Búci

K bodu 8
Návrh VZN o odpadoch
Starostka oboznámila poslancov s dôvodovou správou, ktorá rieši zmeny v pôvodnom VZN
o odpadoch. VZN sa upravuje z dôvodu zahrnutia do neho aj obaly z odpadov.
Ľubomír Baniari – je potrebné oboznámiť aj ľudí, čo je to envipak. Uviedol, že vo VZN sa
uvádza aj odpad kal zo septikov. Je potrebné stanoviť podmienky, oboznámiť aj občanov aj
prostredníctvom webovej stránky, kde majú ľudia takýto odpad vyvážať, uviesť nejaký
kontakt.
Starostka – uviedla, že envipak sa zaoberá triedením a separovaním zložiek odpadu. Dodala,
že obec podala projekt cez environmentálny fond cez ktorý by si mohla zakúpiť traktor
s vlečkou. Pokiaľ nebude poriešená kanalizácia, bolo by vhodné zakúpiť aj fekálny voz. Túto
službu by sme mohli ponúknuť aj okolitým obciam.
Starostka uviedla, že kontajnery, ktoré máme pred novými bytovými domami obec
nekupovala, ale ich dostala od technických služieb do prenájmu za 1 €/rok. Dodala, že celá

dedina dopláca na zlé triedenie odpadu. V kontajneroch na separovaný zber na parkovisku
pred cintorínom sú často v kontajneroch také veci čo tam nepatria. Naučili sa k nám chodiť
s odpadom aj z iných obcí a robia nám neporiadok. Preto starostka oslovila prítomných, ak
budú vidieť, že nám do kontajnerov hádžu odpad cudzí ľudia , bolo by najlepšie ich odfotiť na
mobil, ale zapísať aspoň ŠPZ auta.
Starostka dodala, že obec sa pokúsi zabezpečiť viac kontajnerov na separovaný odpad. Tiež
by obec vedela možno zabezpečiť cez technické služby aj vývoz kalov zo septikov.
Technické služby urobia v obci prezentáciu svojej činnosti Tento rok sa zvýšil poplatok za
vývoz komunálneho odpadu, ale aj tak to nestačí. Ak sa ľudia nenaučia separovať, odpad
bude stále drahší.
Oliver Dávid – uviedol, že keď bude prezentácia s technickými službami mohli by doniesť aj
nejaký propagačný materiál a poslanci by navštívili domácnosti, lebo nie všetci občania sa
tejto prezentácie zúčastnia.
Hlasovanie: 7-0-0
OZ berie na vedomie Návrh VZN o odpadoch

Jolana Rafaelisová – bolo by dobré zverejniť aj služby kominárov, aby občania vedeli na
koho sa majú obrátiť.
Pavol Baniari – uviedol, že je potrebné zistiť, ktorý kominár má oprávnenie pre tento región.
Pretože potom sú problémy napr. pri nejakej poistnej udalosti, že Vám povedia, že máte
komín prekontrolovaný od nesprávneho kominára.
Dr. Tibor Moška – informoval sa, kedy aj oni ako občania budú môcť vstúpiť do diskusii.
Pretože zatiaľ im nikto neudelil slovo. Uviedol, že je potrebné zverejniť na obecnej stránke aj
také informácie, na koho sa majú občania obrátiť ak potrebujú vyviesť kal. Pani starostka
uviedla, že by sa zakúpil fekálny voz, ale kde sa tento odpad bude vyvážať. Obec by mohla
uzatvoriť napr. zmluvu so Žiarom a odvážať kal do ich čističky.
Starostka uviedla, že by sa uzavrela zmluva so spoločnosťou, kde by sme tento kal mohli
vyvážať.

K bodu 9
Žiadosti občanov
Martin Krug – Budúcnosť Zvolen - Žiadosť o povolenie prenájmu telekomunikačného
stožiara.
Starostka uviedla, že sa jedná o prenájom obecného telekomunikačného stožiara, ktorý je
umiestnený v areáli stolárstva Šmikniar a slúži na internet. Je to v kompetencii obce, musíme
sa s ním spojiť, aby nám to bližšie objasnil. Starostka poverila stavebnú komisiu o preverenie
možnosti pripojenia vysokorýchlostného internetu a o vybudovanie samostatnej elektrickej
prípojky.
Pavol Baniari – uvažuje sa o predaji bývalej MŠ. Ak sa budova predá, aby sme sa nedostali do
rozporu s týmto žiadateľom.
Hlasovanie: 7-0-0
OZ poveruje komisiu stavebnú a rozvoja obce o preverenie možnosti pripojenia
vysokorýchlostného internetu na adrese Dolná Ždaňa 66 a o vybudovanie samostatnej
elektrickej prípojky.

Dorota Šarkoziová – Žiadosť o jednorázový príspevok

Starostka informovala poslancov, že pani Dorota Šarkoziová žiada obec o jednorazový
príspevok na zakúpenie dreva i zimného šatstva nakoľko sú v hmotnej núdzi. Starostka
dodala, že tejto rodine sme už pomohli, cez Úrad vlády sa im robila rekonštrukcia kúpelne pre
ich postihnuté dieťa.
Ivan Matuška – je potrebné to posúdiť komisiu, či dostávajú nejaké príspevky, či sú naozaj
v hmotnej núdzi.
Ľubomír Baniari – aj v štatúte obce máme zahrnuté, že obec poskytuje pomoc ľuďom v núdzi.
Uviedol, že poslanci nie sú proti , je však potrebné ozrejmiť situáciu a ak sa bude dať
pomôžeme. O pomoc môže požiadať každý občan, ktorý je v núdzi.
Hlasovanie. 7-0-0
OZ poveruje komisiu pre správu majetku o prehodnotenie žiadosti p. Doroty
Šarkoziovej.

Eduard Luttmerding – žiadosť o oslobodenie od dane za psa
Starostka informovala, že p. Luttmerding žiada o oslobodenie od dane za psa . Odôvodňuje to
tým ,že je ťažko zdravotne postihnutý a jeho pes mu umožňuje kontakt s vonkajším
prostredím. Pomáha mu pri premiestňovaní a je jeho spoločníkom.
Ivan Matuška – informoval sa, či je viac takých občanov, ktorí žiadajú oslobodenie dane za
psa. Navrhuje, aby sa mu pomohlo. Je potrebné vyrozumieť žiadateľa, že je možné za
určitých podmienok. Po psovi je potrebné si aj očistiť verejné priestranstvo.
Ľubomír Baniari – na budúci rok sa môžu zahrnúť zľavy pre ZŤP do VZN . Nakoľko na tento
rok je už VZN o psoch schválené, budeme sa touto problematikou zaoberať koncom roka,
keď sa budú pripravovať nové VZN.
Ing. Martina Kasanová – uviedla, že obec nemôže dať výnimku ak to nemá zahrnuté vo
svojom VZN. V takomto prípade sa môže poskytnúť dotácia na uvedenú sumu.
Hlasovanie: 7-0-0
OZ schvaľuje žiadosť p. Eduarda Luttmerdinga formou dotácie

Jakub Dávid – Žiadosť o poskytnutie priestorov
Pán Jakub Dávid v mene folklórneho súboru Stružka žiada o poskytnutie priestorov sály
kultúrneho domu za účelom organizovania druhého ročníka Majálesu. dňa 14. mája 2011.
Hlasovanie:7-0-0
OZ schvaľuje žiadosť p. Jakuba Dávida o poskytnutie sály spoločenského domu dňa 14.
mája 2011 za účelom organizovania Majálesu .

K bodu 10
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami obce od
1.1.2011
Starostka informovala, že tento bod bol doplnený poslancom Ľ. Baniarim.
Ľ. Baniari – doplnil, že ak obec bude v priebehu roka uzatvárať nejaké nové zmluvy, je potrebné
ich zverejniť na verejnej tabuli a na stránke obce.
Starostka - poslancov, že každý deň čakáme že príde ponuka o informovaní tohto zákona. Bude
zvolané zasadnutie ZMOS ohľadne tohto zákona. Ešte sa nenašiel lektor, ktorý by tento zákon
vyložil.
Ivan Matuška- požiadal novú kontrolórku obce Ing. Kasanovú o predloženie pracovných zmlúv
do ďalšieho zasadnutia OZ.

OZ žiada hlavného kontrolóra obce do nasledujúceho zasadnutia OZ o predloženie
pracovných zmlúv všetkých zamestnancov obce.
OZ doporučuje starostke obce uzatvoriť pracovnú zmluvu s novozvoleným hlavným
kontrolórom obce Ing. Martinou Kasanovou.
Hlasovanie. 7-0-0

K bodu 12
Diskusia
Emil Kasan – mal dotaz, či by sa zastupiteľstvo nemohlo zísť pred zasadnutím a veci, ktoré
sa týkajú poslancov si tam prediskutovať. Nastávajú tu monológy, dialógy medzi poslancami
a starostkou, tieto veci už mali byť dávno vydiskutované vopred a na zasadnutí to predložiť
ako hotovú vec. Aby sa potom na zasadnutí OZ nesedelo 3-4 hodiny a ľudí to odrádzalo.
Ing. Martina Kasanová- uviedla, že nesúhlasí s návrhom p. Kasana, obecné zastupiteľstvo
dáva mandát na verejnom zasadnutí.
Starostka uviedla, že všetko sa preberá na zasadnutí, aby aj občania vedeli, aké sú názory
poslancov na danú vec. Okrem zasadnutí OZ budú bývať aj pracovné stretnutia starostky
a poslancov.
Dr. Tibor Moška- poukázal na to, že kedy občania môžu k danej téme diskutovať. Pretože ak
aj niečo podstatné majú k určitému bodu, dostanú slovo len poslanci a kým dostanú slovo
občania bod je už dávno schválený. Tiež uviedol, že niektoré veci sa na zasadnutí zbytočne
naťahujú. Poslanci vždy obdržia materiál ktorý sa ide prerokovávať pred zasadnutím.
Spomínalo sa VZN o psoch . Pes nesmie voľne pobiehať a každý si musí psie extrementy po
svojom psovi upratať.
Ing. Martina Kasanová – uviedla, že obec má svoje plánované príjmy a obec potrebuje aj
balík peňazí z dani za psa. VZN v našej obci je povrchné. Čo sa týka chovu psov nie je jedno
či je pes na ochranu majetku, vodiaci , služobný alebo v umiestnený v bytovke. Informovala
sa ,či obec má vôbec nejakú inventúru psov nachádzajúcich sa v obci. Dodala, že jeden pes je
nevyhnutnosť, dva sú prepych. Je potrebné urobiť hĺbkovú kontrolu psov v obci. Obec žiada
chovateľa psa, aby si platil. Musí si po psovi pozbierať extrementy, ale kam ich má dávať.
Starostka – uviedla, že inventúru psov robili poslanci pred pár rokmi a môže sa teraz urobiť
nanovo, bude sčítanie obyvateľstva, môžeme čerpať z týchto údajov.
Dr. Tibor Moška – dodal, že nič nebráni tomu, aby sa urobilo nové VZN ohľadne psov. OZ
môže prijať uznesenie a VZN sa môže na ďalšom zasadnutí zmeniť. Dodal, že je škoda, že
VZN schvaľovalo ešte staré zastupiteľstvo , nové podávalo pripomienky, ale neboli
akceptované. Na požiadavku poslanca Ivan Matušku o predloženie pracovných zmlúv
zamestnancov obecného úradu uviedol, že predloženie týchto zmlúv je v kompetencii aj
starostky obce, nemusí ich požadovať od kontrolórky obce.

Rudolf Paller – informoval sa, prečo sa zdvihli dane za psa a prečo občania z okrajových
častí obce nie sú oslobodení od platenia dane za psa.
Starostka uviedla, že daň za psa sa zdvihla z dôvodu, že obec musí zakúpiť koše na psie
extrementy. Čo sa týka oslobodenie dane za psov, ktorých majitelia bývajú v okrajových
častiach obce starostka uviedla, že je ťažko určiť, ktorý dom spĺňa túto podmienku a je
okrajový.

Jozef Jánoš – mal dotaz, kto schvaľoval VZN noví či ešte starí poslanci pred odovzdávaním
mandátu.
Uviedol, že by bolo dobré pouvažovať na zmene znelky, ktorá sa púšťa pred hlásením
obecného rozhlasu. Tiež sa informoval, keďže nebol na predošlých zasadnutiach , spomínal sa
nejaký predaj, čoho sa to týka.
Starostka- uviedla, že VZN schvaľovali starí poslanci a že sa jedná o predaj bývalej MŠ dnes
budovy Stolárstva Šmikniar.
Helena Mošková – na predaj budova starej MŠ uviedla, či nebude vypísané referendum. Keď
sa jednalo dávnejšie o odpredaj tejto budovy bolo vyhlásené referendum, či aj občania obce
s tým súhlasia. Nikde nemajú v strede obce fabriku a ešte aj hneď pri cintoríne.
Starostka – tí čo tam podnikajú, túto budovu aj zveľadili. Udržiavajú ju a majú tam
rozbehnutú výrobu a teraz sa im to má zrušiť. Malo sa vtedy uvažovať, keď sa im to dávalo
do prenájmu. Na budove sa vymenili okná, je tam nová elektrika, všetko si robili na vlastné
náklady.
Dr. Tibor Moška – mal dotaz, že bol na budovu urobený znalecký posudok, ale či bola
podaná aj žiadosť.
Zdenka Šmikniarová – uviedla, že uvažujú nad zvýšením steny od cintorína, aby to nebolo
také otvorené a nebola by taká prašnosť.
Pavol Baniari – uviedol, je potrebné zvážiť, či sa táto budova vôbec oplatí predať, či
neprinesie viac peňazí nájom, alebo je v takom stave, že je výhodnejšie ju predať a obec
použije peniaze na niečo iné.

Jolana Rafaelisová – stále dávajú v televízii domy opatrovateľskej služby. Či sa neplánuje aj
v našej obci niečo také.
Starostka – uviedla, že práve dnes bola na BBSK u p. Maňku. Štát dáva povinnosť obciam
zriadiť domy opatrovateľskej služby, ale obec môže mať podpísanú zmluvu s takýmto
zariadením. Stavbu nie je problém urobiť, problém je s prevádzkovaním. Obec nemá šancu
takéto zariadenie utiahnuť pokiaľ mu BBSK nepomôže. VÚC musí zaradiť obec do siete
poskytovateľov soc. služieb. Bez toho nie je možné finančne takúto prevádzku utiahnuť.
Dr. Tibor Moška – postavili sa v obci 2 bytovky, nevie koľko žiadostí je do tretej, ktorá sa
plánuje. Predtým, ako sa začalo rozmýšľať o výstavbe tretej bytovky bola ešte možnosť
požiadať aj o takéto zariadenie. Toto zariadenie by si na seba zarobilo dôchodkami
ubytovaných, príbuzní radšej zaplatia, aby občan mohol bývať vo vlastnej dedine a bolo by
o neho postarané. V obci je stál viac takých občanov, o ktorých sa obec bude musieť postarať.
Starostka – občanom pri platení za ubytovanie v takomto zariadení musí zostať určitá čiastka
zo životného minima. Kto nám zaručí, že keď sa postaví v obci takéto zariadenie, budú
príbuzní schopní doplácať.
Aj naša obec má umiestnené v domove soc. služieb jednu našu občianku, keby sa nebola
umiestnila do 31.12.2008 obec by musela doplácať toho času v korunách 4 500 Sk.
Dr. Tibor Moška – uviedol, že kde je zaručené, že bytovky nezostanú prázdne a bude ich
musieť platiť obec. Situácia o dva roky sa môže zmeniť a obec si už nebude môcť zobrať
úver.
Starostka – informovala, že úver ŠFRB platia nájomníci bytového domu. Súčasťou nájomnej
zmluvy je notárska zápisnica a titul exekučného plnenia . V okrese je nedostatok bytov, mladí
ak si nemajú za čo byt kúpiť , zoberú si radšej nájomný.
Dr. Tibor Moška – prečo obec rieši bytovú otázku Žiaru alebo Žarnovice.
Starostka – dodala, že mi neriešime bytovú otázku iných obcí, ale riešime príjem do obce.
Obec dostáva podielové dane na osobu. Chceli sme do obce dostať mladé rodiny s deťmi.
Pred 3 rokmi bolo v MŠ 6 detí. Ak sme chceli predísť zavretiu MŠ , museli sme škôlku

zaplniť. V obci stúpol počet občanov o 100 ľudí. Do obecného rozpočtu pribudlo 227 € na
každú osobu za rok.

Ľubomír Borák – reagoval na žiadosť p. Luttmerdinga na oslobodenie dane od psa . Poukázal
na to, že tento jeho pes je nebezpečný, ťahá ho na vozíku do cesty, behá za cyklistami.
Ohľadne žiadosti p. Šarkoziovej uviedol, že ak má niekto na streche satelit a 3 telefóny asi
nebude v hmotnej núdzi.
Informoval sa, keď sú v obci zábavy kto predáva alkohol a kto odvádza daň. Tiež poukázal na
predaj alkoholu pre mladistvých v klube mládeže. Pán Borák mal dotaz, či by nemohli mať
ľudia, ktorí necestujú zákaz vstupu na autobusové zastávky, lebo tam robia neporiadok.
Starostka uviedla, že bola v klube na kontrole , alkohol tam nebol. Určia sa osoby, ktoré budú
mať kľúče od klubu. Rodičia 15 ročných detí by mali vedieť , kde majú svoje deti.

Občania p. Paller, p. Borák, p. Čierťažský, p. Čačala mali dotaz ohľadne komunálneho
odpadu. Mali pripomienku, prečo sa zdvihol poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Tiež
poukazovali na to, prečo sa žetóny na kukanádoby dávajú v rovnakom počte napr. pri
trojčlennej rodine a napr. pri sedemčlennej rodine. Uviedli, že keď je viac členov
v domácnosti, mali by dostať aj viac žetónov na kukanádoby. Pán Paller sa informoval, či
všetci občania majú zaplatené smeti.
Pán Borák - uviedol, prečo jeden musí triediť odpad a jeden nemusí , jeden musí platiť za
smeti a jeden nemusí. Prečo by sme sa mali skladať na tých, ktorí neplatia, prečo obec
nezverejní neplatičov.
Občania mali ešte dotaz, keď berú technické služby smeti z viacerých obcí, ako vedia koľko
bolo v našej obci.
Starostka – poplatok za smeti sa zvýšil preto, lebo obec nemôže doplácať občanom na odvoz
smetí. Posúdili sa skutočné náklady za odvoz komunálneho odpadu a tento náklad sa vydelil
medzi občanov. Aj tak toto zvýšenie ešte nepokryje skutočné náklady za odvoz smetí .
K prideľovaniu žetónov starostka uviedla, že občania platia smeti na osobu, neplatia za počet
žetónov. Počet žetónov sa odvíja od počtu vývozov kukanádob do roka. Ak majú občania
málo žetónov, môžu si prísť zobrať ďalšie, za tie navyše sa už neplatí.
Starostka doplnila, že občania majú poplatené smeti. Aj rómskym občanom sťahujeme
poplatky, keď im príde na obec cestovné alebo rodinné prídavky, postupne vyplatia všetci.
Čo sa týka hmotnosti odvážaných smetí starostka uviedla, že sa neváži auto, ale smeti sa
počítajú podľa množstva kukanádob. Z okolitých obcí máme najnižší poplatok za smeti.

Poslanec Pavol Baniari – uviedol, že keď sa platí poplatok za smeti na osobu všetci musia
zaplatiť . Predtým, keď sa platilo za žetóny niektoré domácnosti nemali za celý rok žiadny
odpad.
Emil Kasan – poukázal, že nie všetky kukanádoby sú plné. Niekto dá dve kukanádoby a nie
úplne plné, možno by sa ten obsah zmestil aj do jednej.
Poslanec Ivan Matuška – uviedol, plaťme za smeti, nevysýpajme polovičné kukanádoby.
V niektorých mestách deti, ktoré sú ubytované na internátoch nemusia platiť doma smeti.
U nás to neplatí, on to rešpektuje a prispieva v našej obci.

Zuzana Baniariová – informovala sa, kedy sa bude zbierať nebezpečný odpad – spray , táto
firma čo teraz chodí tento odpad neberie.
Tiež je za myšlienku, aby sa v obci zrátali psy.
Poukázala na oslavu 620. výročia obce. Nie je to okrúhle výročie, či by nebolo rozumnejšie
použiť peniaze plánované na túto oslavu radšej na niečo iné. Nie je to len jej názor, ale aj
názor viacerých občanov.
Starostka uviedla, že zber tejto zložky separovaného odpadu obec zabezpečí cez technické
služby Žiar.
Dr. Tibor Moška – poukázal na to, prečo počas futbalových zápasov na ihrisku predávajú
občerstvenie cudzí ľudia, ktorí u nás neplatia dane. Pán Moška oslovil p. Boráka či by on
nemal záujem poskytovať na ihrisku občerstvenie.
Pán Borák prejavil záujem.
Pán Moška na záver diskusie dodal, že bolo povedaných veľa námetov, dalo by sa nájsť
optimálne východisko, ako situácie vyriešiť.

K bodu 13
Uznesenie (úloha pre starostku – zakúpiť diktafón na nahrávanie zasadnutí OZ)
OZ doporučuje starostke obce zakúpiť diktafón za účelom nahrávania zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice:
Zdenka Šmikniarová
.................................
Ing. Slavomíra Kožiarová .................................

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
17.1.2011 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
OZ schvaľuje:
Uznesenie č 13/2011 – overovateľov zápisnice p. Zdenku Šmikniarovú a Ing. Slavomíru
Kožiarovú.
Uznesenie č. 14/2011 - žiadosť p. Jakuba Dávida o poskytnutie sály spoločenského domu dňa
14. mája 2011 za účelom organizovania Majálesu .
Uznesenie č. 15/2011 – zamestnať v obci p. Štefana Franca a p. Petra Dubinu na Dohodu
o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona
č.5/2004Z.z. o službách zamestnanosti.
Uznesenie č. 16/2011 - žiadosť p. Eduarda Luttmerdinga formou dotácie

OZ žiada :
Uznesenie č. 17/2011 - hlavného kontrolóra obce do nasledujúceho zasadnutia OZ o predloženie
pracovných zmlúv všetkých zamestnancov obce.

OZ doporučuje:
Uznesenie č. 18/2011 - starostke obce uzatvoriť pracovnú zmluvu s novozvoleným hlavným
kontrolórom obce Ing. Martinou Kasanovou.
Uznesenie č. 19/2011 obecného zastupiteľstva.

starostke obce zakúpiť diktafón za účelom nahrávania zasadnutí

OZ volí:
Uznesenie č. 20/2011 - hlavného kontrolóra Obce Dolná Ždaňa Ing. Martinu Kasanovú . Plat
hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok a a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo určilo dĺžku pracovného
času hlavného kontrolóra ako 0,1333 úväzku z celkového pracovného času, t.j. 5 hodín týždenne.
Úväzok bude vykonávaný nerovnomerne podľa potreby obce a možností hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 21/2011 – členov komisií
Komisia pre správu majetku
Predseda – Ing. Slavomíra Kožiarová
Členovia Zdenka Šmikniarová
Ľudmila Debnárová
Zuzana Lukáčová

Kultúrno – sociálna, mládeže a športu
Predseda – Mgr. Mária Špilbergerová
Členovia Oliver Dávid
Zdenka Šmikniarová
Renata Fáberová
Bc. Silvia Búciová
Mgr. Mária Nárožná
Tatiana Víglaská

Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Predseda – Bc. Ľubomír Baniari
členovia Jozef Pročka
Ján Mikloš
Komisia stavebná a rozvoja obce
Predseda – Pavol Baniari
Členovia František Sokolovský
Branislav Búci

OZ poveruje:
Uznesenie č. 22/2011 - komisiu stavebnú a rozvoja obce o preverenie možnosti pripojenia
vysokorýchlostného internetu na adrese Dolná Ždaňa 66 a o vybudovanie samostatnej
elektrickej prípojky.
Uznesenie č. 23/2011 - komisiu pre správu majetku o prehodnotenie žiadosti p. Doroty
Šarkoziovej.

OZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 24/2011 - Návrh VZN o odpadoch

Andrea Murgašová
starostka obce

