ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
20.06. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

Neprítomní poslanci:

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010
6. Schválenie Návrhu záverečného účtu Obce Dolná Ždaňa za rok 2010
7. Program revitalizácie krajiny
8. Príprava bulletinu a obecných novín
9. Žiadosti občanov - informácia
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1.

2.

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a občanov obce na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov, poslanci p. Zdenka Šmikniarová a p. Ivan
Matuška meškali na zasadnutie z pracovných dôvodov..
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka
navrhla Bc.Ľubomíra Baniariho a p. Jozefa Pročku.

Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarov
Ivan Matuška

X
X

Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zden a Šmikniarová
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OZ schvaľuje za členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice:
Bc. Ľubomíra Baniariho a p. Jozefa Pročku.
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Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce doplnila program o nasledovné body:
- Návrh plánu kontrolnej činnosti – 2.polrok 2011
- Schválenie platu starostu podľa zákona č. 154/2011
OZ hlasovalo za nasledovné body programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti – 2 polrok 2011
7. Schválenie Návrhu záverečného účtu Obce Dolná Ždaňa za rok 2010
8. Schválenie platu starostu podľa zákona č. 154/2011
9. Program revitalizácie krajiny
10. Príprava bulletinu a obecných novín
11. Žiadosti občanov - informácia
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška

X
X

Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

Poslanci predložený program schválili.
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4.

OZ schvaľuje program zasadnutia doplnený o bod 6 – Návrh plánu kontrolnej
činnosti – 2 polrok 2011 a o bod 8 - Schválenie platu starostu podľa zákona č.
154/2011

Kontrola uznesení
Pani starostka uviedla, že nie je doriešená žiadosť p. Františka Šmikniara z firmy
Stolárstvo, ktorá dňa 7.2.2011 podala žiadosť o dočasné zníženie platieb nájomného za

prenajaté priestory starej školy z dôvodu finančnej krízy. Uznesením č. 35/2011 bola na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva finančná komisia poverená prehodnotením spomínanej
žiadosti. Prítomných so zápisnicou zasadnutia Finančnej komisie oboznámila predsedníčka
komisie Ing. Slavomíra Kožiarová (zápisnica tvorí prílohu č. 1 uvedenej zápisnice ).
Poslanec Oliver Dávid mal dotaz, či bude p. Šmikniarovi niečo odpustené z nájmu. Predtým
sa na zasadnutí OZ uvažovalo so znížením nájmu. Dodal, že ak toto je výsledok Finančnej
komisie nemá k tomu čo povedať.
Ing. Kožiarová – aj pri najnižšej cenách 10 €/m2 za pozemok , tak by po prerátaní platili
ročne ešte viac ako platia. Nájomné v Stolárstve Šmikniar, ktoré platí obci je dosť nízke, ale
je potrebné sa pozrieť, ako sa spomínaná budova zhodnotila, koľko už p. Šmikniar do nej
investoval fin. prostriedkov.
Bc. Baniari – uviedol, že by bolo vhodné, keby sa k tomu vyjadrila aj p. Šmikniarová, ktorá
zatiaľ nebola prítomná.
Ing. Kasanová-kontrolórka obce uviedla, že žiadosť bola adresovaná obecnému úradu nie
OZ, preto vyriešenie je v kompetencii obecného úradu.
Poslanci OZ súhlasili s návrhom Ing. Kožiarovej s vypracovaním splátkového kalendára pre
firmu Stolárstvo – František Šmikniar do 15.7.2011.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška

X
X

Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
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OZ poveruje starostku obce Andreu Murgašovú vypracovaním splátkového
kalendára pre firmu Stolárstvo František Šmikniar za účelom splatenia dlžnej sumy na
nájomnom.
5 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 vypracovala bývalá kontrolórka obce p. Miroslava
Prochocká. Prítomných s ňou oboznámila starostka obce. Správa tvorí súčasť tejto
zápisnice(príloha č.2)
Poslanec Bc. Ľubomír Baniari predložil k uvedenej správe pripomienky, ktoré tvoria tiež
súčasť zápisnice (príloha č. 3)
Bc. Baniari pokladá predloženú správu kontrolnej činnosti za rok 2010 za netransparentnú
a neúplnú. Ku kontrole výdavkov má Bc. Baniari pripomienku, ktorý zamestnanec je
zodpovedný za účtovníctvo, ktoré sú zámery obce a čo sa týka cestovných výdavkov, kto ich
predložil a či sa skutočne jednalo o pracovné cesty.
Starostka – osoba zodpovedná za účtovníctvo bola do 31.5.2011 bola p. Kovalčíková a od
1.6.2011 je p. Krčmáriková
- najväčšie investičné zámery roku 2010 boli bytový dom 24 b.j. a Kultúrne a športové
centrum
- čo sa týka cestovných výdavkov, tie si dáva preplácať riaditeľka MŠ pri absolvovaní
školení. Starostka chodí na služobnom aute, dala si pár krát preplatiť cestovný príkaz
Bratislavu a Košice, pretože nebola na služobnom aute, to už nie je spôsobilé na takú
dlhú cestu.

K čerpaniu rozpočtu mal Bc. Baniari pripomienky:
- výdavky, ktoré neboli schválené v rozpočte či boli upravované rozpočtovými
opatreniami
- má obec oprávnenie poskytovať opatrovateľskú službu?
Starostka – výdavky, ktoré neboli v rozpočte, neboli upravené rozpočtovými opatreniami.
Navýšila sa príjmová časť rozpočtu za prenajatie verejných priestranstiev firme Remeslo
v hodnote 36 118 €. Technická vybavenosť na bytový dom 24 b.j. vyšla pre obec zadarmo.
Uviedla, čo sa týka opatrovateľskej služby, obec má na vykonávania tejto činnosti podpísanú
zmluvu s Obcou Prochot. Pani riaditeľka Krajčiová z Domova soc. Služieb Jesienka
z Prochota nám pomáha vybavovať registračnú kartu. Obec nemá zatiaľ vyškolenú
opatrovateľku. Cez Červený kríž stojí opatrovateľský kurz 275 €. Pokúsime si niekoho
vyškoliť cez ÚPSVaR. Sociálne posudky nám robí p. Hriňová, ktorá pracuje aj pre Jesienku.
Dr. Tibor Moška – uviedol, že boli presuny v rozpočte v rámci rozpočtových opatrení no
rozpočet sa menil celkovo aj v príjmovej časti. K registrácii obce ako poskytovateľa soc.
Služieb mala byť obec zaregistrovaná do konca roku 2009. Je polrok 2011 a obec stále nie je
zaregistrovaná.
Starostka uviedla, že na Obecnom úrade je veľa práce a ešte sa vybavovanie registrácie
nedoviedlo do konca.
Dr. Moška – dodal, že osobne mu toto vysvetlenia nestačí, ale berie ho na vedomie.
Ing. Kasanová – kontrolórka obce – kontrolór má svoje povinnosti, vystavuje Správy
o kontrolnej činnosti. Uviedla, že pri nástupe do funkcie kontrolóra obce jej neboli odovzdané
žiadne záznamy a správy ohľadne kontroly aj keď si ich pýtala.
Doporučuje Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 zobrať na vedomie s pripomienkami.
Starostka – uviedla, že kontroly boli vykonávané a správy o nich sú založené na obecnom
úrade a budú odovzdané kontrolórke obce.
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OZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2010.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti – II. polrok 2011
S návrhom plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 poslancov oboznámila kontrolórka
obce Ing. Martina Kasanová. Ospravedlnila sa, že uvedený plán vopred nevisel na úradnej
tabuli. Návrh plánu tvorí súčasť zápisnice (príloha 4).
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OZ berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2011

7. Schválenie Návrhu záverečného účtu Obce Dolná Ždaňa za rok 2010
Kontrolórka obce Ing. Kasanová uviedla, že stanovisko k záverečnému účtu bolo
zverejnené na úradnej tabuli (príloha 8) a každý poslanec ho dostal k nahliadnutiu. Záverečný
účet ( príloha č.10) je sumárnym spracovaním údajov. Dodala, že nepredpokladá, že by v ňom
boli závažné nedostatky k čerpaniu. Jediné čo vytkne, že nebol upravovaný rozpočet, ale
nedošlo k neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov. Dokladová inventarizácia bola
vykonaná, nebola však vykonaná fyzická inventúra z dôvodu časovej tiesne. Zákon však
z tohto hľadiska porušený nebol, nakoľko fyzická inventúra prebehla rok predtým a zo zákona
sa má vykonávať každé dva roky. Bude ale lepšie ju robiť každý rok, čo bola aj námietka zo
strany auditorky. Ing. Kasanová uviedla, že z jej pohľadu je Záverečný účet obce
schváliteľný, uznáva pripomienku poslanca Baniariho, že nie je čitateľný pre občana, do
budúcna sa môže sprehľadniť, ale z hľadiska obsahu nemá k nemu kontrolórka žiadne
výhrady. Máme nedostatky čo sa týka webovej stránky obce, rozpočet je asi na 50 stranách,
len je potrebné vybrať čo je pre občana dôležité.

Nie je dôvod na ozdravný režim, sú vysoké záväzky , nie sú uhradené faktúry z rekonštrukcie
kultúrneho centra, ale všetky faktúry sú v lehote splatnosti a v 100% výške budú preplatené
PPA. Pri nútenej správe musia byť faktúry po dobe splatnosti.
Starostka – keď faktúry zaplatíme firme, dáme ich hneď na preplatenie PPA. Len obec
v súčasnej dobe nemá fin. prostriedky na vyplatenie. Preto starostka požiadala OZ
o pouvažovanie nad požičaním si týchto fin. prostriedkov od firmy Remeslo a hneď po
preplatení by sa im peniaze vrátili.
Bc. Ľubomír Baniari – predložil pripomienky k Záverečnému účtu obce , tvoria prílohu tejto
zápisnice ( príloha č. 5).
Uviedol, že rozpočet z roku 2010 už nie je na webovej stránke obce a nevieme si ho porovnať.
Bc. Baniari mal dotaz, kedy a koľkokrát bol upravovaný rozpočet rozpočtovými opatreniami.
Účtovníčka obce p. Krčmáriková uviedla, že na konci roka bolo porušenie zákona
o rozpočtových pravidlách , pretože rozpočtové opatrenia neboli urobené.
Ďalej poukázal na to, že v záverečnom účte sa píše o 100 % plnení príjmov z daní
a v daňových pohľadávkach sa uvádza suma 341,27 € na dani z nehnuteľnosti 530, 37 €
sankčný úrok.
Ing. Kasanová – kontrolórka obce uviedla, že sú to nezaplatené dane z iných rokov. Sankčný
úrok je za rok 2009 pre EKO Kremeň, je to úrok za neskoré zaplatenie dane.
Bc. Baniari mal dotaz, či nie je možné zverejniť tých, ktorí nezaplatili dane.
Starostka uviedla, že nemôžeme zverejňovať mená takýchto občanov na verejnej tabuli.
Účtovníčka obce p. Krčmáriková dodala, že jedná sa hlavne o rómskych občanov, ktorí si
postupne dlžoby splácajú, sťahuje sa im to napr. z cestovného, ktoré škola posiela na obec.
Kontrolórka obce Ing. Kasanová dodala, že podľa nej by sa do záverečného účtu mohli
zverejniť mená neplatičov, to nie sú osobné údaje.
Oliver Dávid – je potrebné sa dohodnúť ako sprehľadniť záverečný účet, aby mal čitateľnú
formu, aby si to občania vedeli porovnať aj s inými rokmi.
Ing. Kasanová – kontrolórka obce – odporučila poslancom OZ schváliť Záverečný účet obce
s pripomienkami.
Dr. Moška – pozrel si materiály, stotožňuje sa s tým, že ich je potrebné pre občana
sprehľadniť. On pozná problematiku rozpočtovania , dakedy s tým pracoval, ale poslanci
nevedia, čo ktorá položka obsahuje. Dodal, že žiada poslancov, aby sa všetky materiály
zverejňovali na internetovej stránke obce. Pokiaľ OZ odsúhlasí, že sa budú všetky dokumenty
zverejňovať, starostka nemôže toto zakázať.
Pripomienky niečo hovoria aj o rozpočte. Dr. Moška dodal, že doporučuje doplniť
pripomienky, znovu zverejniť, pretože nebolo uverejnené, že občania môžu Záverečný účet
pripomienkovať. OZ musí trvať na zverejnení rozpočtu na internetovej stránke. Spomínali sa
neuhradené faktúry s Remeslom. Každá faktúra má splatnosť a každej faktúre sa dá platnosť
predĺžiť. Môže sa stať, že niekto kúpi firmu Remeslo, kúpi s ňou aj pohľadávky a začne ich
od obci vymáhať.
Starostka – internetová stránka sa ide prerábať , nová doména stojí 1 000 €. Nemá nič proti
zverejňovaniu dokumentov na stránke, ale všetky dokumenty sú k nahliadnutiu na obecnom
úrade.
Starostka uviedla, že mávajú poslanci pracovné stretnutia, kde sú so všetkým oboznámení.
Podotkla, že jej boli materiály na rokovanie doručené tesne pred zasadnutím OZ, do budúcna
by bolo vhodné ich doručiť starostke aspoň 24 hodín pred zasadnutím.
Ing. Kasanová – nedostatočná informovanosť na stránke je z dôvodu, že materiály sa
niekomu posielajú a ten ich uverejňuje na stránke. Ale v dohľadnom čase si stránku
prerobíme.
Kontrolórka obce odporučila poslancom OZ schváliť Záverečný účet obce s pripomienkami.

Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:
X

X
X
X
X
X
X
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OZ schvaľuje Záverečný účet obce Dolná Ždaňa za rok 2010 so zapracovanými
pripomienkami Bc. Ľubomíra Baniariho.
Hospodárenie obce bolo v roku 2010 s vyrovnaným rozpočtom.
Starostka ďalej oboznámila prítomných so Správou nezávislého auditora. Audítorka Ing.
Daniela Cibuľová skonštatovala, že audit je v súlade so zákonom. Táto správa tvorí prílohu
zápisnice ( príloha č. 7)
Dr. Moška – informoval sa, či sa Správa nezávislého auditora môže pripomienkovať.
Ing. Kasanová uviedla, že audit nekontroluje rozpočtové opatrenia obce.
Poslanci Správu nezávislého auditora zobrali na vedomie.
U7
OZ berie na vedomie Správu nezávislého auditora za rok 2010.

8. Schválenie platu starostu podľa zákona č. 154/2011
Starostka informovala, že podľa nového zákona sa musia upraviť platy starostov. Naša obec
patrí so skupiny do 1000 obyvateľov, preto sa na plat starostu vzťahuje 1,65- násobok
životného minima.
Bc. Baniari dodal – že na základe zákona 154/2011 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov, klesnú od júna základné platy starostov o 10%, pričom ich zákonnú
mzdu môže OZ zvýšiť max. o 70 %.OZ musí zníženie mzdy prerokovať do 20 dní od
účinnosti právnej normy t.j. do 30.júna 2011. Výška platu starostu musí byť uvedená
v zápisnici OZ v presnej výške, aby nedochádzalo k zavádzaniu, alebo nejasnému
informovaniu o výške platu.
Ivan Matuška – zaujímal sa, aký bude rozdiel v plate starostky a koľko fin. prostriedkov
tvorí balíček v ktorom sú zahrnuté platy zamestnancov.
Alžbeta Krčmáriková – účtovníčka obce uviedla, že doterajší plat starostky bol zo zákona
1408 € a po novom to bude 1 269 €, rozdiel je 139 €. V rozpočte je na platy zamestnancov
zahrnutá položka 33 578 €, plat starostu z toho tvorí 36 %.
Starostka – v okolitých obciach platy starostom ponechali také ako mali. Uviedla, že chodí na
pracovné cesty aj do Bratislavy, nechodí na služobnom aute, pretože už nie je vhodné na takú
dlhú cestu. V Bratislave bola aspoň 15 krát a dala si preplatiť len raz Bratislavu a raz Košice.
Dodala, že si to poriešila v rámci svojej výplaty , čo sa týka aj rôznych pozorností pre
klientov. Ak jej bude plat znížení, bude si účtovať všetky pracovné cesty.
Oliver Dávid – opýtal sa starostky, či nemá svoj fond na reprezentačné veci. Dodal, že pri
nižšom plate starostky by sa ušetrilo do roka 1 668 €, ktoré by sa mohli na konci roka ak
budú fin. prostriedky formou odmien vrátiť. Poznamenal, že obec má úvery, ktoré sa musia
splácať.
Starostka uviedla, že má taký fond, ale nie na všetko sa dá použiť. V roku 2010 ho vyčerpala
pri stavaní mája a na futbalovom turnaji starých pánov.
Pán Sokolovský dodal, že keď si starostka začne účtovať všetky cesty, vyjde to pre obec ešte
drahšie.

Poslanci navrhli plat pre starostku obce 1 269 €.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
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Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X
X

OZ schvaľuje plat starostu v sume 1 269€ mesačne.

9. Program revitalizácie krajiny
Starostka informovala, že ide o projekt protipovodňových opatrení. V rámci tohto programu
obec mala možnosť vytvoriť 10 pracovných miest na pracovnú zmluvu. Obec poslala
pozvánky 64 nezamestnaným občanom, stretnutia so starostkou sa zúčastnilo 22 občanov.
O ponúknutú prácu malo záujem len 8 občanov. Nakoniec sa pracovná zmluva uzatvorila len
so 6 občanmi, nakoľko jeden záujemca nespĺňal požiadavka ÚPSVaR, pretože podmienkou
bola trojmesačná evidencia na úrade práce a druhý záujemca si zakladá živnosť. Teda od
16.6.2011 máme na tomto projekte zamestnaných 6 osôb. Pokiaľ firma nezačne robiť na
projekte upravujú verejné priestranstvá. Starostka dodala, že celý projekt je k nahliadnutiu na
obecnom úrade. Jedná sa o 1,3 km dlhý kanál, ktorým bude odvedená voda z Hrabín cez
súkromné pozemky.
Ivan Matuška – informoval sa, či do tohto projektu spadá aj čistenie okolo potoka.
Starostka uviedla, že nespadá, z projektu sa môžu robiť len nanovo vytvorené alebo
opravovať už jestvujúce hrádze, len to čo zahŕňa metodický pokyn.
Jozef Pročka – kto občanov pracujúcich na tomto projekte bude platiť, kto im dá potrebné
náradie.
Starostka – používajú zatiaľ náradie obecného úradu. Keď budú pracovať s firmou, tá im dá
náradie aj pracovné oblečenie, aj im bude zadeľovať prácu. Týchto občanov bude platiť obec,
pracovať budú za minimálnu mzdu 317 €. Termín ukončenia prác je 31.10.2011.

10. Príprava bulletinu a obecných novín
Starostka informovala, že sa pripravuje vydanie bulletinu o obci pri príležitosti 620. výročia
obce. Taktiež pripomenula prípravu obecných novín.

11. Žiadosti občanov – informácia
Starostka informovala, že obec vyhovela žiadosti p.Zúbeka ohľadne ohlásenia drobnej stavby
– oplotenia pozemku.
Adam Bukaj – žiadosť o prenajatie kultúrneho domu za účelom organizovania tanečnej
zábavy.
Starostka súhlasí s usporiadaním tanečnej zábavy v obci Dolná Ždaňa, podmienkou je
vloženie zábezpeky 2 000 €, za účelom vyplatenia prípadných škôd na majetku obce počas
tejto akcie.

12. Rôzne
-

-

-

-

starostka informovala, že obec odovzdala podklady na kontrolu technickej vybavenosti
bytového domu 18 b.j. , ktorú vykonáva Najvyšší kontrolný úrad.
odpadkové koše ako aj koše na psie extrementy ešte nie sú osadené, nakoľko obec nemá
vybavenie-miešačku. Keď sa začne betónovať základ na bytový dom, stavbyvedúci nám
poskytne betón a osadia sa aj lavičky pred obecným úradom.
Obec zakúpila filtračné zariadenie na úpravu vody do Materskej školy a dnes boli
odobraté vzorky vody na rozbor. Po rozbore bude vydané rozhodnutie o ďalšej prevádzke
MŠ. Toto filtračné zariadenie bude slúžiť aj pre budovu obecného úradu, je potrebné
prekopať ryhu na vloženie rúry a do studne urobiť rozdvojku.
Starostka informovala, že folklórnemu súboru Struška obec financovala cestu do
Macedónska v sume 2 600€, p. Oliver Dávid prisľúbil, že tieto finančné prostriedky budú
obci vrátené.
Na obec prišlo usmernenie ohľadne potravinovej pomoci pre občanov. Pre nás z toho
vyplýva, urobiť zoznam občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi a dôchodcov, ktorí majú nižší
dôchodok ako 305 €. Títo občania dostanú 20 kg. múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

13. Diskusia
Ivan Matuška - uviedol, že si nespomína, žeby OZ schvaľovalo plat p. Franca a p. Dubinu,
ktorí pracujú v obci, pretože oni očakávali vyššie platy.
Starostka – poberajú mzdu 320 €, teda minimálnu mzdu. Sú zamestnaní cez ÚPSVaR, obec
im dopláca prvé tri mesiace 10 %, druhé tri mesiace 20% a ďalšie tri mesiace 30% z vlastných
fin. prostriedkov.
Pán Sokolovský – títo pracovníci si mysleli, že budú dostávať 500 €, ale to je aj z odvodmi,
teda v hrubom.
Poslanec Ivan Matuška ešte poukázal, že už dlhšiu dobu sa bavia o osadení košov na psie
extrementy a ešte nie sú hotové. Preto požaduje uviesť termín, do kedy budú osadené.
Starostka – termín osadenia košov na psie extrementy je do 31.7.2011.
Pán Matuška mal dotaz, v akom štádiu je kontrola bytového domu, či bol dodržaný
technologický postup, čo sa týka strechy.
Domovník bytového domu p. Báťka uviedol, že firma remeslo už rieši dodržanie
technologického postupu pri výstavbe strechy na bytovom dome 18. b.j. a dajú k tomu
oficiálne stanovisko.
Kontrolórka obce zareagovala ohľadne účtovania služobných ciest. Uviedla, že starosta je
poslaním. Musí dodržiavať rozpočet, nie je možné si účtovať hocičo. Môže si účtovať, ak je to
v rámci rozpočtu.
Bc. Ľubomír Baniari – uviedol, že obec má v majetku dve autá . Keď starostka uviedla, že
golf už nie je schopný jazdiť na dlhšie cesty môže sa predať a fin. prostriedky sa použijú na
opravu druhého auta – Felície.
Pán Baniari mal dotaz, koľko je k dnešnému dňu žiadostí na byty do tretieho bytového domu.
Pani Čavojcová uviedla, že obec toho času eviduje 22 žiadostí na nájomné byty.

Jakub Dávid – poďakoval sa v mene folklórneho súboru Struška , za to, že im bolo
umožnené zúčastniť sa na folklórnom festivale v Macedónsku , Dodal, že ich súbor
reprezentuje obec a členovia súboru si to zaslúžili.
Dr. Tibor Moška – poukázal znovu na to, že nie je zverejnený rozpočet obce za rok 2010 na
stránke obce , nestačí , že je niekde v šuplíku.
Pani Čavojcová uviedla, že správcovi našej internetovej stránky nebolo povedané, že ho má
stiahnuť, urobil tak asi podľa svojho uváženia.
Jozef Pročka – zaujímal sa, prečo je počas celých letných prázdnin Materská škola zatvorená.
Oni ako rodičia nemôžu byť celé prázdniny doma a je to veľa aj na starých rodičov.
Starostka – Materskí škola nebude v prevádzke aj z toho dôvodu, že kuchárka je zamestnaná
na dohodu cez ÚPSVaR a zmluva jej končí 30.6.2011. Pani riaditeľka MŠ urobila prieskum,
či rodičia majú záujem o prevádzku aj počas prázdnin. Vo vnútornom poriadku MŠ je
zahrnuté, že prevádzka je pri min, počte 5 detí. Keďže nebol v takomto počte záujem o MŠ,
bude počas prázdnin mimo prevádzky. Starostka dodala, že sa popýta v okolitých obciach na
prevádzku MŠ počas prázdnin a rodičia, ak budú mať záujem, môžu si deti tam umiestniť.
Pani Puskeilerová poukázala na to, že v ich ulici už dlhšiu dobu nefunguje rozhlas.
Starostka – vieme o tejto poruche, obec musí zakúpiť nové amplióny. Chceli by sme sa
zapojiť do výzvy na bezdrôtový rozhlas.
Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Zapisovateľka : Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari ..........................................
Jozef Pročka

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.06. 2011
v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje
Uznesenie č. 49/2011 - členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice:
Bc. Ľubomíra Baniariho a p. Jozefa Pročku.
Uznesenie č. 50/2011 - program zasadnutia doplnený o bod 6 –Návrh plánu kontrolnej
činnosti – 2 polrok 2011 a o bod 8 - Schválenie platu starostu podľa zákona č. 154/2011
Uznesenie č. 51/2011 – plat starostu obce v sume 1 269 € mesačne.
Uznesenie č. 52/2011 - schvaľuje Záverečný účet obce Dolná Ždaňa za rok 2010 so
zapracovanými pripomienkami Bc. Ľubomíra Baniariho.
Hospodárenie obce bolo v roku 2010 s vyrovnaným rozpočtom.

OZ poveruje:
Uznesenie č. 53/2011 - starostku obce Andreu Murgašovú vypracovaním splátkového
kalendára pre firmu Stolárstvo František Šmikniar za účelom splatenia dlžnej sumy na
nájomnom.

OZ berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra za rok 2010
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2011
- Správu nezávislého auditora za rok 2010

Andrea Murgašová
starostka obce

