ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
29.03. 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: Július Figuli
Mgr. Kristína Sýkorová

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

Otvorenie – kontrola účasti
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
7. Opatrovateľská služba
8. Plán kontrolnej činnosti na rok 2010, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009
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 zúčastnilo 6 poslancov, poslanec Ing. Bohumil Glezgo sa zo zasadnutia
ospravedlnil z pracovných dôvodov. OZ bolo uznášania schopné a starostka otvorila 2.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce doplnila do programu bod Plán kontrolnej činnosti na rok 2010 a Správa
o kontrolnej činnosti za rok 2009
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 p. Júliusa Figuliho a Mgr. Kristínu Sýkorovú.
Poslanci nemali iný návrh.
Hlasovanie: 6-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice p. Júliusa Figuliho a Mgr. Kristínu Sýkorovú.

K bodu 4
Kontrola uznesení
Uznesenia z 1. zasadnutia OZ sa plnili nasledovne:
Uznesenie č. 6-8/2010 – nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 9-11/2010 – splnené
Uznesenie č. 12-14/2010 – nemá charakter plnenia
Uznesenie č. 15/2010
– plní sa priebežne
K bodu 5
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
Starostka obce p Andrea Murgašová oboznámila poslancov, že obci vyplýva podľa zákona
448/2008 prijať nové VZN o poskytovaní sociálnych služieb. Keďže obec zamestnáva
opatrovateľku, musí byť prijaté nové VZN, pretože to , ktoré obec používala do teraz nie je v
súlade so zákonom. Pani starostka prečítala znenie návrhu VZN.
Informovala poslancov, že opatrovateľská služba sa v obci bude vykonávať takým istým
spôsobom ako doteraz, len obec zvýši poplatky za jednotlivé úkony. Urobí sa nové
preposúdenie Lenky Moškovej a podľa toho sa určia úkony, ktoré opatrovateľka pri nej musí
vykonávať. Ak má postihnutý človek málo finančných prostriedkov na platenie týchto
úkonov, musia mu tento rozdiel doplácať rodičia.
Pani starostka dodala, že poplatky za jednotlivé úkony sa zvýšili, pretože oproti iným obciam,
ktoré poskytujú opatrovateľskú službu boli pomerne nízke.
Ivan Prôčka mal dotaz, či štát neprispieva na opatrovateľskú službu obciam.
Pani starostka dodala, že obec má túto položku zahrnutú v podielových daniach, ale nevieme
presne koľko je to peňazí.
Zdenka Šmikniarová sa informovala, či je nutné zvýšenie poplatkov za úkony pri
opatrovateľskej službe. Pani starostka uviedla, že poplatky sa prispôsobili ostatným obciam.
OZ berie na vedomie VZN o poskytovaní sociálnych služieb
K bodu 6
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia

Pani starostka informovala prítomných, že na zasadnutí 8.2.2010 bol prejednaný Návrh VZN
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia. Keďže k uvedenému návrhu neboli žiadne pripomienky poslanci schválili VZN o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia.
Hlasovanie:6-0-0
OZ schvaľuje VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia.
K bodu 7
Opatrovateľská služba
Pani starostka uviedla, že na zasadnutí OZ dňa 15.12.2009 navrhli poslanci zrušenie
pracovného miesta pre p. Emíliu Moškovú, ktorá v obci vykonáva opatrovateľskú službu pre
svoju dcéru Lenku Moškovú z dôvodu ušetrenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Keďže p. Emília Mošková a jej manžel Dr. Tibor Moška nesúhlasili so zrušením pracovného
miesta opatrovateľky a razantne odmietli vykonávanie tejto opatrovateľskej služby inou
cudzou osobou v ich dome, poslanci sa uzniesli na zrušení uznesenia č 47/2009. Pani
Mošková odmietla vykonávanie tejto služby cez ÚPSVaR s možnosťou doplatenia
finančného rozdielu oproti doterajšiemu vykonávaniu opatrovateľskej služby a tiež odmietla
aj poberanie predčasného dôchodku tiež s možnosťou doplatenia finančného rozdielu oproti
poberaniu normálneho dôchodku. To znamená, že p. Emília Mošková bude naďalej
vykonávať opatrovateľskú službu pre svoju dcéru Lenku Moškovú.
Hlasovanie:6-0-0
OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 47/2009 zo dňa 15.12.2009
a) organizačné zmeny: v dôsledku racionálnych a ekonomických opatrení, schvaľuje zrušenie
pracovného miesta – opatrovateľka, ku dňu 31.3.2010
b) ukladá starostovi obce v lehote do 31.12.2009 dať zamestnankyni p. Emílii Moškovej
výpoveď z organizačných dôvodov ( § 63 ods. 1 pís. zákonníka práce)

K bodu 8
Plán kontrolnej činnosti na rok 2010, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009
S plánom kontrolnej činnosti na rok 2010 a Správou o kontrolnej činnosti za rok 2009
prítomných oboznámila kontrolórka obce p. Miroslava Prochocká. Pani Prochocká uviedla,
že pri kontrole za rok 2009 bolo zistené, že niektorí občania nemajú zaplatené poplatky za
odvoz komunálneho odpadu a daň z nehnuteľností. Uviedla, že vie že je problém s
vymáhaním peňazí od občanov a hlavne od rómskych. Keď sa jedná o občana, ktorý je
zamestnaný, dá sa mu táto peňažná čiastka stiahnuť z výplaty. Ale keď sa jedná o občanov,
ktorí nie sú zamestnaní, obec nemá ako tieto peniaze vymáhať.
Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na rok 2010 a Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2009
K bodu 9
Žiadosti občanov
Na dnešné zasadnutie OZ neboli doručené žiadne žiadosti občanov.

K bodu 10
Rôzne
Starostka Andrea Murgašová informovala.
− ukončila sa jedna časť výstavby projektu. Regionálne športové a kultúrne centrum pre
deti a mládež -výstavba šatní TJ Sokol . Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie
zrekonštruovaných šatní spojené s otvorením jarnej futbalovej sezóny. Ďalej sa začne s
rekonštruovaním obecného domu, ktorý slúžil ako klub mladých.
− p. starostka oslovila firmu, ktorá sa zaoberá biokompostérmi a separovaným zberom.
Každá domácnosť by dostala nádobu na bioodpad, vzniknutý biokompost by občania
mohli využiť ako hnojivo vo vlastných záhradách. Tiež by sa z tohoto projektu dali
vybudovať zberné miesta na uloženie kontajnerov na separovaný zber.
− p. starostka informovala, že podala projekt na výmenu okien na sále spoločenského domu.
− p. starostka poďakovala nájomníkom bytového domu za upravenie okolia bytovky a
vysadenie stromčekov.
− p. starostka uviedla, že na priestranstve pri klube mladých sa buduje nová trafostanica na
posilnenie elektrickej siete
− v MŠ sa museli odstrániť staré železné preliezky a hojdačky, pretože nespĺňajú kritériá
podľa nových noriem EÚ z toho dôvodu, že podľa nových noriem môžu byť preliezky len
drevené alebo plastové. Pani starostka uviedla, že tieto staré preliezky sa umiestnia do
areálu TJ Sokol Dolná Ždaňa.
− p. starostka oslovila komisiu výstavby, verejného poriadku a verejných priestranstiev a
životného prostredia o skontrolovanie brehu Mlynského potoka za rómskymi domami,
pretože sa tam tvorí neporiadok a sú tam vystavané rôzne stavby bez povolenia
Poslanec Ivan Prôčka, ktorý je aj člen tejto komisie požiadal starostku o doklad, že
uvedené stavby nestoja na ich majetku a komisia pôjde uvedený problém riešiť.
− Pani starostka informovala, že po Veľkej noci sa začne s prípravou obecných novín a
požiadala Mgr. Sýkorovú ohľadne kultúry a p. Búciho ohľadne futbalu o krátke príspevky
do novín.
K bodu 11
Diskusia
Ján Búci uviedol, že čo sa týka opatrovateľskej služby ohľadne p. Emílii Moškovej, zlyhali
sme v komunikácii. Je potrebné sa poučiť a takýchto chýb sa v budúcnosti vyvarovať.
Tiež za pozastavil nad informáciou kontrolórky obce p. Prochockej o nezaplatení poplatkov
od občanov. Navrhuje p. starostke písomne osloviť týchto občanov.
Pani starostka uviedla, že uvedeným občanom sa už písali výzvy na zaplatenie. Pokiaľ títo
občania nikde nepracujú, obec im tieto poplatky nemá z čoho stiahnuť.
Pán Búci ešte pripomenul, aby sa uverejnil na internetovú stránku rozpočet obce a tiež aby sa
uverejňovali aj zápisnice zo zasadnutí OZ.
Ivan Prôčka mal dotaz, kedy sa začne bágrovať Hron. Pretože, keď pred nedávnom boli
povodne na Hrone, tak aj do našej obce bolo vytlačené dosť veľké množstvo vody.
Pani starostka uviedla, že spoločnosť Teratton mala už začať s bágrovaním Hrona na úseku
našej obce. Osloví túto spoločnosť formou listu o vysvetlenie, prečo sa ešte nezačalo
s bágrovaním.
Pán Prôčka ešte uviedol, že pri novej prevádzke Rafaelo Baru v ulici, v ktorej aj on býva, je
problém s parkovaním. Návštevníci Baru neparkujú na vyznačených miestach a stáva sa mu,
že nemôže vyjsť z vlastnej garáže. Navrhuje umiestnenie značky Zákaz zastavenia v jednom
jazdnom pruhu a tiež umiestnenie dopravnej značky povolená rýchlosť 20 km/hod.

Jakub Dávid – vedúci folklórnej skupiny Struška uviedol, že 22.5.2010 v našej obci
organizuje spoločne s folklórnou skupinou Hron Májovú veselicu.
V programe vystúpia obidve folklórne skupiny, bude zabezpečená večera a občerstvenie.
Schválené akcie v obci Dolná Ždaňa:
− 30.4.2010 o 17.00 hod. Stavanie mája pred Obecným úradom
− 9.5.2010 o 14.00 hod. Oslava Dňa matiek
− 5.6.2010 oslava Dňa detí
K bodu 12
Záver
Starostka obce p. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ a
ukončila stretnutie.

Zapisovateľka:
Alena Čavojcová

…..........................

Overovatelia zápisnice:
Július Figuli

…............................

Mgr. Kristína Sýkorová ….....................

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.03.2010 na
Obecnom úrade v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 18/2010 - zrušenie uznesenia č. 47/2009 zo dňa 15.12.2009
a)

organizačné zmeny: v dôsledku racionálnych a ekonomických opatrení, schvaľuje
zrušenie pracovného miesta – opatrovateľka, ku dňu 31.3.2010

b)

ukladá starostovi obce v lehote do 31.12.2009 dať zamestnankyni p. Emílii
Moškovej výpoveď z organizačných dôvodov ( § 63 ods. 1 pís. zákonníka práce)

Uznesenie č. 19/2010 - overovateľov zápisnice p. Júliusa Figuliho a Mgr. Kristínu Sýkorovú.

Uznesenie č. 20/2010 - VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

OZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 21/2010 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2010 a Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2009.
Uznesenie č. 22/2010 – Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb

Andrea Murgašová
starostka obce

