ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
24.6. 2013 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová
Zapisovateľka: Mgr. Janette Brnáková
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Janette Brnáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice – zvukový záznam
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Návrh záverečného účtu
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Ždaňa
7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
8. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
9. Žiadosti
10.
11.
12.
13.

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. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Zdenku Šmikniarovú

Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X
X
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 7/2013
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a Zdenku Šmikniarovú
3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia. Poslanci nemali k programu žiadne výhrady.

Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X
X

Uznesenie č. 8/2013
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Kontrola uznesení
Starostka skonštatovala, že prijaté uznesenia zo zasadnutia 11.3.2013 sú splnené. Zostávajú
nesplnené : Uznesenie č. 95/2011, Uznesenie č. 29/2012, Uznesenie č. 35/2012, Uznesenie
č. 42/2012, Uznesenie č. 55/2012, Uznesenie č. 76/2012.
Budú predmetom najbližšieho rokovania OZ.

5. Návrh záverečného účtu obce
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce a neboli
k nemu zo strany občanov podané žiadne pripomienky, uviedla starostka obce.
K Návrhu Záverečného účtu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce Mgr. Brnáková, ktorá uviedla, že
v Stanovisku hlavného kontrolóra obce overila a potvrdzuje, že Záverečný účet bol vypracovaný v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje všetky povinné náležitosti,
účtovná závierka bola overená auditom, kde audítorka Ing. Cibulová skonštatovala, že :
- bola zachovaná bilančná kontinuita finančných výkazov

- pri spracovaní Poznámok k ročnej účtovnej závierke bolo postupované v zmysle Opatrenia MF č.
9521/2013-31
- údaje v hlavnej knihe korešpondujú so stavmi vo finančných výkazoch Súvaha, Výkaz ziskov a strát,
vrátane vykázaného účtovného hospodárskeho výsledku
- FIN 1-04 korešponduje s údajmi uvedenými v Záverečnom účte obce, vrátane súladu s údajmi v ročnej
účtovnej závierke a Poznámok
Ďalej uviedla, že obec vypracovala Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce a odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
Hlasovanie k Záverečnému účtu
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X
X
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 9/2013
OZ schvaľuje :
1. Hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
2. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2012 vo výške 18 152,78 € na kapitálové
výdavky a to : 4 933,98 € na vybudovanie sociálneho zariadenia v MŠ
10 000,00 € na čiastočnú úhradu záväzku voči spoločnosti Remeslo
3 218,80 e nákup kosačky
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky

6. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Ždaňa
Starostka obce uviedla , že k návrhu VZN bola na Obec doručená jedna pripomienka od p.
Poštekovej, ktorá navrhuje znížiť výšku poplatku na 10 €. Bc. Baniari navrhol výšku poplatku vo
výške 20 €. S jeho návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. Starostka dala hlasovať, že v návrhu VZN
sa zníži výška poplatku z 50 € na 20 €.
Hlasovanie k VZN
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 10/2013
OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa.

7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starostka uviedla, že návrh Zásad bol zverejnený, neboli k nemu podané žiadne pripomienky, poslanci
návrh prebrali na pracovnom stretnutí . P. Šmikniarová sa opýtala, či prevod majetku podľa osobitného
zreteľa sa vzťahuje len na pozemky. Mgr. Brnáková uviedla, že len pri pozemkoch zákon stanovuje
uvedené konkrétne prípady. Starostka obce dala hlasovať.

Hlasovanie k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X

Uznesenie č. 11/2013
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

8. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Starostka obce uviedla, že návrh Zásad bol zverejnený, neboli k nemu podané žiadne pripomienky,
poslanci návrh prebrali na pracovnom stretnutí .
Hlasovanie k : Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X
X

Uznesenie č. 12/2013
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Zdržal sa:

9. Žiadosti
A) Žiadosť obce Hliník nad Hronom o príspevok na CVČ.
Starostka obce informovala o žiadosti obce Hliník nad Hronom, v ktorej obec žiada príspevok na
žiakov (s trvalým pobytom v obci Dolná Ždaňa), navštevujúcich CVČ v Hliníku nad Hronom. Zároveň
navrhla výšku príspevku vo výške 30 € na jedného žiaka a rok. Obec schválenú výšku príspevku poskytne
obci Hliník nad Hronom po predložení menného zoznamu žiakov a predložením Dohody o poskytnutí
príspevku.
Hlasovanie k príspevku
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X
X
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 13/2013
OZ schvaľuje výšku príspevku pre CVČ v Hliníku nad Hronom vo výške 30€ na žiaka ročne.
B) Vstup do združenia Žiarska kotlina
Starostka obce informovala o možnosti členstva v združení Žiarska kotlina. Zároveň požiadala OZ
o schválenie členstva.
Hlasovanie k členstvu
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X
X

Uznesenie č. 14/2013
OZ schvaľuje, aby obec Dolná Ždaňa bola členom združenia Žiarska kotlina.

C) Žiadosť o sponzorský príspevok
Starostka informovala o žiadosti o sponzorský príspevok pre eRko na letný tábor.
Bc. Baniari navrhol, aby eRko predložilo menný zoznam detí a vedúcich, ktoré sa zúčastnia letného
tábora .
D) Žiadosť o likvidáciu zrubu.
Starostka požiadala riaditeľku MŠ, aby informovala OZ o podanej žiadosti. P. riaditeľka vysvetlila,
že zrub je vo veľmi schátralom stave a z bezpečnostných dôvodov ho nevyužívajú.

Hlasovanie k likvidácií zrubu
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X
X

Uznesenie č. 15/2013
OZ súhlasí s likvidáciou zrubu v areály MŠ.

E) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Starostka informovala o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre FK Pohronie.
Bc. Baniari uviedol, že obec má neplatné VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a navrhol
vypracovať nové VZN o poskytovaní dotácií a až potom schváliť dotáciu pre FK Pohronie.

10. Rôzne
A) Informácia o podanej žiadosti na Envirofond.
Starostka informovala o podaní žiadosti na envirofond na vybudovanie verejného vodovodu.
Spoluúčasť obce bude cca 7 tisíc Eur. Realizácia sa začne po podpísaní zmluvy ( zhruba v auguste).
B) Rozpočtové opatrenie č.2
Návrh na rozpočtové opatrenie č.2 predložila Mgr. Brnáková v ktorom sa navrhuje povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:vyrovnaním príjmov a výdavkov a zrušením
prebytku hospodárenia v sume 18 152,78 € , zvýšením príjmov a výdavkov v sume 1 392 €
Príjmová časť rozpočtu :
zvýšením príjmov – finančné operácie presun finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia
v sume 18 152,78
zvýšením príjmov na položke 212003- príjmy z prenajatých priestorov v sume 1 392 €
Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu celkom o 19 544,78
Výdavková časť rozpočtu :
Bežné výdavky :
Zvýšením výdavkov na položke 631001 – cestovné v sume 600 €
Zvýšením výdavkov na položke 635002- servis výpočtovej techniky v sume 792 €
Kapitálové výdavky :
Zvýšením kapitálových výdavkov :
- vybudovanie sociálneho zariadenia v MŠ v sume 4 933,98 €
- nákup kosačky v sume 3 218,80 €
- čiastočná úhrada záväzku Remeslo s.r.o. v sume 10 000 €

Zvýšenie výdavkov rozpočtu celkom o 19 544,78 €
Hlasovanie k rozpočtovému opatrenie č. 2
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:

Za:
X

Proti

Zdržal sa:

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X
X
X

Uznesenie č. 16/2013
OZ v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
2 tak ako bolo predložené .

B) Vzdanie sa členstva v kultúrnej komisií .
p. Mgr. Čížová písomne oznámila vzdania sa členstva v kultúrnej komisií.
C) Informácia o podanej sťažnosti od p.
Starostka informovala o sťažnosti, ktorú podala p. Miklošová . Sťažnosť je v riešení . Starostka
požiadala o spoluprácu pri jej doriešení Bc. Baniariho
13. Diskusia
Neboli žiadne diskusné príspevky.

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari .....................................
Zdenka Šmikniarová .....................................

Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 24.6.2013 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani
Uznesenie č. 7/2013
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Zdenku Šmikniarovú.
Uznesenie č. 8/2013
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 9/2013
OZ schvaľuje
1. Hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
3. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2012 vo výške 18 152,78 € na kapitálové
výdavky a to : 4 933,98 € na vybudovanie sociálneho zariadenia v MŠ
10 000,00 € na čiastočnú úhradu záväzku voči spoločnosti Remeslo
3 218,80 e nákup kosačky
Uznesenie č. 10/2013
OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa.
Uznesenie č. 11/2013
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Uznesenie č. 12/2013
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Uznesenie č. 13/2013
OZ schvaľuje výšku príspevku pre CVČ v Hliníku nad Hronom vo výške 30€ na žiaka ročne.
Uznesenie č. 14/2013
OZ schvaľuje, aby obec Dolná Ždaňa bola členom združenia Žiarska kotlina.
Uznesenie č. 15/2013
OZ súhlasí s likvidáciou zrubu v areály MŠ.
Uznesenie č. 16/2013
OZ v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 tak ako
bolo predložené .
Príjmová časť rozpočtu :
zvýšením príjmov – finančné operácie presun finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia
v sume 18 152,78
zvýšením príjmov na položke 212003- príjmy z prenajatých priestorov v sume 1 392 €
Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu celkom o 19 544,78

Výdavková časť rozpočtu :
Bežné výdavky :
Zvýšením výdavkov na položke 631001 – cestovné v sume 600 €
Zvýšením výdavkov na položke 635002- servis výpočtovej techniky v sume 792 €
Kapitálové výdavky :
Zvýšením kapitálových výdavkov :
- vybudovanie sociálneho zariadenia v MŠ v sume 4 933,98 €
- nákup kosačky v sume 3 218,80 €
- čiastočná úhrada záväzku Remeslo s.r.o. v sume 10 000 €
Zvýšenie výdavkov rozpočtu celkom o 19 544,78 €

OZ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
- žiadosť o sponzorský príspevok
- žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre FK Pohronie

Andrea Murgašová
starostka obce

