ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
24.05. 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Prítomní poslanci:

Neprítomný:

Mgr. Kristína Sýkorová
Ján Búci
Ivan Prôčka
Ľudmila Debnárová
Zdenka Šmikniarová
Július Figuli

Ing. Bohumil Glezgo

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice: Ján Búci
Zdenka Šmikniarová

Program:
1. Otvorenie – kontrola účasti
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia
5. Návrh záverečného účtu za rok 2009
6. VZN o poskytovaní sociálnych služieb
7. Príprava MDD
8. Komunálny odpad
9. Informácie o projektoch
10. Poriadková služba v obci
11. Žiadosti občanov
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnilo 6 poslancov, poslanec Ing. Bohumil Glezgo sa zo zasadnutia
ospravedlnil z pracovných dôvodov. OZ bolo uznášania schopné a starostka otvorila 3.
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: 6-0-0

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Jána Búciho a p .Zdenku Šmikniarovú.
Hlasovanie: 6-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice p. Jána Búciho a p .Zdenku Šmikniarovú .

K bodu 4
Kontrola uznesení
Uznesenia z 2. zasadnutia OZ sa plnili nasledovne:
– splnené
Uznesenie č. 18/2010
Uznesenie č. 19-22/2010 – nemá charakter plnenia
Pani starostka oslovila p. Búciho, či komisia výstavby, verejného poriadku, verejných
priestranstiev a životného prostredia uskutočňuje stretnutia s nájomníkmi bytového domu 253,
tak ako sa dohodli na zasadnutí OZ dňa 8.2.2010.
Pán Búci uviedol, že priestory v bytovke sú malé na stretnutia toľkého počtu ľudí a väčšina
nájomníkov chodí z práce vo večerných hodinách. Pán Búci dodal, že nájomníci komunikujú
cez neho, on potom veci rieši. Komunikoval aj s p. Barátom, stavbyvedúcim tejto bytovky,
ešte mu nedal odpoveď na niektoré elektronické veci. Pán Búci navrhuje túto otázku
stretávania sa s nájomníkmi nechať naďalej otvorenú.

K bodu 5
Návrh záverečného účtu za rok 2009
Poslancov oboznámila s návrhom záverečného účtu za rok 2009 starostka obce Andrea
Murgašová. Návrh záverečného účtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Diskusia :
Ivan Prôčka - aký úver spláca obec 700 000 €.
Starostka uviedla, že je to prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu
bytového domu 18 b.j.. Tento úver spláca bytovka, vlastne nájomníci týchto bytov.
Ján Búci - aký ešte obec spláca úver
Starostka uviedla, že obec má ešte úver na technickú vybavenosť bytového domu 18 b.j.
a plynovú prípojku. Tento úver sa splatí predajom pozemkov v novom stavebnom obvode.
Pani starostka dodala, že obec má prijatú aj krátkodobú pôžičku od firmy REMESLO stav
v sume 10 020 €. Na otázku p. Búciho, či sa z tejto pôžičky už niečo splatilo odpovedala, že
sa ešte nespláca, je splatná do 31.12.2010. Uviedla, že obec si zapožičala túto sumu od firmy
REMESLO stav v januári , keď obec musela zdokladovať kvôli odkúpeniu bytovky ,koľko
finančných prostriedkov má na účte. Keďže obec na začiatku roka nemala ešte na účte
potrebnú sumu peňazí, zapožičala si ich od firmy REMESLO stav.

Pán Búci ešte dodal, že je potrebné, aby poslanci materiál ohľadne záverečného účtu dostali
každý k nahliadnutiu. Je tam veľké množstvo údajov, ktoré sa z hovoreného slova nedajú
zapamätať. Pani starostka prisľúbila, že uvedený materiál im bude v najbližšom čase
doručený.
OZ berie na vedomie Návrh záverečného účtu za rok 2009.

K bodu 6
VZN o poskytovaní sociálnych služieb
Na 2.zasadnutí OZ zo dňa 29.3.2010 bol prerokovaný Návrh VZN o poskytovaní sociálnych
služieb. Tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní a neboli k nemu žiadne
pripomienky.
Hlasovanie: 6-0-0
OZ schvaľuje VZN o poskytovaní sociálnych služieb.

K bodu 7
Príprava MDD
Pani starostka uviedla, že na predošlom zasadnutí OZ sa dohodli, že MDDD sa uskutoční dňa
5.júna 2010. Dodala, že pán farár ale na tento deň zorganizoval pre deti zájazd do
Harmaneckej jaskyne. Preto p. starostka oslovila poslancov, aby navrhli iný termín
organizovania MDD. Poslanci navrhli 6.jún 2010 t.j. nedeľa so začiatkom o 14.00 hod.
Schválili aj sumu na zhotovenie balíčkov so sladkosťami pre deti na 1,30 €.
Hlasovanie:6-0-0
OZ schvaľuje zhotovenie balíčkov pre deti pri príležitosti MDD v sume 1,30 €.

K bodu 8
Komunálny odpad
Pani starostka informovala poslancov, že do domácností boli doručené kalendáre zberu
odpadu v našej obci. Plasty sa budú zberať naďalej od domov, ale papier a sklo je potrebné
nosiť pred bývalú jednotu, kde sú umiestnené kontajnery na tento druh odpadu. Kontajnery sú
aj pred bytovým domom a občania môžu papier a sklo nosiť aj do týchto kontajnerov.

K bodu 9
Informácie o projektoch
Pani starostka oboznámila poslancov s projektmi, ktoré podala za obec.
- projekt na zhodnocovanie biologických odpadov Je to projekt obcí v Mikroregióne
Hlinické Pohronie. Každá domácnosť dostane kontajner na bioodpad. Do týchto
kontajnerov budú domácnosti ukladať rôzny bioodpad a potom ho môžu použiť ako
hnojivo do záhrady. V tomto projekte sú ešte zahrnuté stojiská na separovaný odpad.
Naplánovaných je 10 stojísk s kontajnermi, ktoré budú rozmiestnené po celej obci.
Pani starostka dodala, že v tomto projekte je zahrnutý pre Mikroregión aj traktor
s drvičkou a štiepkovačkou.
- Projekt na výmenu okien v sále spoločenského domu, na chodbe a v knižnici
- Projekt Rómska výzva , projekt bude vyhodnotený do konca mesiaca. Obec má na
tomto projekte 5 % spoluúčasť. Podmienkou je zabezpečiť vzdelávanie rómskych

obyvateľov v tom o čo majú záujem. Tento projekt zahŕňa úpravu Mlynského potoka,
úpravu verejných priestranstiev v obci a vyhotovenie zberného dvora s triediacou
linkou na odpad. Vyhotovením triediacej linky sa vytvoria dve pracovné miesta.
Pán Búci mal dotaz, či tieto pracovné miesta budú obsadené občanmi z obce.
Pani starostka uviedla, že na linke budú zamestnaní naši občania a budú platení z tohto
projektu.
- pani starostka informovala, že projekt na spoločný vodovod s Hornou Ždaňou a Lovčou
neprešiel. Obec podá projekt na vodovod samostatne.
K bodu 10
Poriadková služba v obci
Pani starostka uviedla, že policajti vykonali v našej obci už viackrát kontrolu trvalých
pobytov u rómskych občanov.
Spoločnosť Bandog Security z Banskej Štiavnice ponúka svoje služby pozostávajúce
z obhliadky budov v obci a objektov podnikateľov.
Pani starostka dodala, že je potrebné nahlasovať na políciu cudzích ľudí, ktorí si chcú
prenajať neobývané domy, pretože sa v poslednom čase rozmohlo pestovanie marihuany
v takýchto opustených objektoch. Je potrebné nahlasovať aj rôznych podomových predajcov
a podozrivých ľudí pohybujúcich sa po obci.
Pani starostka informovala p. Búciho, ktorý je nájomníkom bytového domu 253, že vchod B
je stále odomknutý a môžu sa im do bytovky dostať cudzí ľudia.
Pán Búci uviedol, že vchod do bytovky A, kde aj on býva je stále uzamknutý. Dodal, že on
im môže odporučiť, aby si vchod uzamykali, ale musia si to ustrážiť nájomníci sami.

K bodu 11
Žiadosti občanov
Jozef Blaho – žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane podľa zák. č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady.
Pán Blaho v žiadosti uvádza, že je občan s ťažkým zdravotným postihnutím a z toho dôvodu
žiada o zníženie alebo oslobodenie od dane zo stavby na bývanie, dane z pozemkov, dane za
psa a miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Pani starostka uviedla, že naša obec nemá takúto výnimku zahrnutú vo VZN o miestnych
daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie: 0-6-0
OZ neschvaľuje žiadosť p. Jozefa Blahu o o zníženie alebo oslobodenie od dane zo
stavby na bývanie, dane z pozemkov, dane za psa a miestneho poplatku za odvoz
komunálneho odpadu.
Mária Puskeilerová – žiadosť o vyjadrenie k sťažnosti podanej dňa 11.2.2010 ohľadne
poškodenia úžľabia na streche požiarnej zbrojnice, čo má za následok zatekanie do jej
rodinného domu č. 147, s ktorým je strecha požiarnej zbrojnice spojená.
Pani starostka oslovila p. Búciho a p. Prôčku, ktorí sú členmi komisie výstavby, verejného
poriadku, verejných priestranstiev a životného prostredia, aby sa k tomu vyjadrili.
Pán Prôčka uviedol, že keď sa opravovala strecha na požiarnej zbrojnici, firma ktorá to robila
to neurobila dobre a teraz tam zateká. Podľa jeho názoru je potrebné urobiť novú strechu.

K bodu 13
Diskusia
Ján Búci – kedy bude zúčtovanie energií za rok 2009 v bytovom dome 253.
Pani starostka uviedla, že zúčtovanie bude prevedené po odpise plynu a elektriny.
Ivan Prôčka znovu poukázal na parkovanie veľkého počtu áut v ulici v ktorej má rodinný
dom. Jednak tam parkujú majitelia áut, ktorí navštevujú Rafaelo Bar a keď je v obci futbal
parkuje tam ešte viac áut a ulica je upchatá, že niekedy nemôže prejsť so svojim autom.
Požaduje, aby sa do tejto ulice umiestnila dopravná značka Zákaz zastavenia.
K bodu 14
Záver
Pani starostka poďakoval poslancom za účasť na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a ukončila stretnutie.

Zapisovateľ:
Alena Čavojcová

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

Overovatelia zápisnice:
Ján Búci
...................................
Zdenka Šmikniarová ...................................

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.05.2010 na
Obecnom úrade v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 23/2010 – overovateľov zápisnice p. Jána Búciho a p. Zdenku Šmikniarovú
Uznesenie č. 24/2010 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb.
Uznesenie č. 25/2010 - zhotovenie balíčkov pre deti pri príležitosti MDD v sume 1,30 €.

OZ neschvaľuje:
Uznesenie č. 26/2010 - žiadosť p. Jozefa Blahu o o zníženie alebo oslobodenie od dane zo
stavby na bývanie, dane z pozemkov, dane za psa a miestneho poplatku za odvoz
komunálneho odpadu.

OZ berie na vedomie:
Uznesenie č.27/2010 – Návrh záverečného účtu za rok 2009.

Andrea Murgašová
starostka obce

