ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
2.8. 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Prítomní poslanci:

Neprítomní:

Mgr. Kristína Sýkorová
Ján Búci
Ivan Prôčka
Ing. Bohumil Glezgo
Július Figuli

Zdenka Šmikniarová
Ľudmila Debnárová

Zapisovateľka: Mgr. Kristína Sýkorová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Kristína Sýkorová
Zdenka Šmikniarová

Program:
1. Otvorenie – kontrola účasti
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2009
6. Informácia o projektoch
7. Kultúrne podujatia v obci
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov, poslankyne Zdenka Šmikniarová a Ľudmila Debnárová
sa zo zasadnutia ospravedlnili z pracovných dôvodov. OZ bolo uznášania schopné a starostka
otvorila 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program zasadnutia.
Poslanci OZ k navrhnutému programu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie: 5-0-0

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Zdenku
Šmikniarovú.
Hlasovanie: 5-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Zdenku
Šmikniarovú.

K bodu 4
Kontrola uznesení
Uznesenia z 3. zasadnutia OZ sa plnili nasledovne:
Uznesenie č. 23 – 24 nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 25 – MDD bol zrušený z dôvodu ochorenia žltačky u rómskych spoluobčanov
Uznesenie č. 26 -27 nemá charakter plnenia
K bodu 5
Schválenie záverečného účtu za rok 2009
Poslanci jednohlasne schválili záverečný účet za rok 2009, ktorý im predniesla starostka obce.
Hlasovanie: 5-0-0
K bodu 6
Informácia o projektoch
V tomto bode p. starostka informovala, že vyhodnotenie projektov ešte neprebehlo. Výzva na
športoviská a telocvičňu bude vypísaná v októbri, podmienky ešte nevieme, ale chceme sa na
ňu pripraviť, mali by sme pouvažovať, kde by sme ju umiestnili.
Poslanec Ing. Glezgo sa vyjadril, že telocvičňu treba budovať na ihrisku, aby sa vytvorilo celé
športové centrum,
Pani starostka poprosila poslancov o pomoc pri osadení nových lavičiek pred Obecným
úradom.
Riešila sa aj tržnica, ktorá by mala stáť na priestranstve pred OcÚ.
Pani starostka navrhla rozobrať v MŠ zrub a osadiť ho pred bytovkami pri potoku tak, aby
z toho vznikol pekný altánok, ktorý by mládež aj ostatní občania obce mohli využívať.

K bodu 7
Kultúrne podujatia v obci
Z kultúrnych podujatí v obci v najbližšom období sa jedná o discotéku dňa 6.8.2010, o ktorú
požiadal maloletý Tomáš Štefan. Jeho žiadosť bola zamietnutá, nakoľko to nie je dospelá
osoba.
Z príležitosti 66. výročia SNP sa uskutoční vatra pred bytovkami pri kultúrnom dome.
Usporiada ju mládež obce.

K bodu 8
Rôzne
Riešila sa sťažnosť pani Jany Prôčkovej. Na jej pozemku sú vyvážané smeti pravdepodobne
od susedov. Bol odoslaný list s upozornením na odstránenie tohto nedostatku.
Poslanci sa zaoberali aj ponukou na predaj bytového domu p. Tomáša s cenovou ponukou 250
tis. €. Túto ponuku poslanci neschválili.
Obec má záujem odpredať starú materskú školu do konca volebného obdobia.
S prehľadom kapitálových výdavkov oboznámila p. starostka. Zostatok k dnešnému dňu je 46
tis. Sk. Zároveň oznámila, že kolaudácia klubu mládeže bude 11. 8. 2010.
K bodu 9
Diskusia
V diskusii sa vyjadrila p. Matušková. Poukázala na pomerne slabé aktivity mládeže – mali by
zorganizovať brigádu na vyčistenie okolia kultúrneho domu.
K bodu 10
Záver
Zasadnutie OZ ukončila p. starostka, poďakovala za účasť poslancom aj občanom.

Zapísala: Mgr. Kristína Sýkorová

Overovatelia zápisnice:
Mgr Kristína Sýkorová ...........................................
Zdenka Šmikniarová

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

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2.8. 2010 na
Obecnom úrade v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 28/2010 – overovateľov zápisnice Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Zdenku
Šmikniarovú
Uznesenie č. 29/2010 – záverečný účet obce za rok 2010

OZ ukladá:
Uznesenie č. 30/2010 – osadenie lavičiek na verejné priestranstvo pred OcÚ.
Zodpovedný: Ján Búci

OZ doporučuje starostke obce:
Uznesenie č. 31/2010 – vypracovať pravidlá, za ktorých sa môže používať služobné vozidlo
OcÚ na súkromné účely

Andrea Murgašová
starostka obce

