ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 5.10. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
Zapisovateľka: Ing. Slavomíra Kožiarová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Martina Kasanová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Čerpanie rozpočtu 1 -8 mesiac 2011 + návrh rozpočtových opatrení
5. Riešenie finančnej situácie
6. Východiskové body k návrhu rozpočtu na rok 2012
7. Voľba zástupcu starostu
8. Rôzne a diskusia
9. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a občanov
obce na mimoriadnom zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov.
Poslanci Jozef Pročka a Ivan Matuška sa ospravedlnili z pracovných dôvodov.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Máriu
Špilbergerovú a p. Olivera Dávida.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

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

X
X

Proti

Zdržal
sa:
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OZ schvaľuje za členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
Mgr. Máriu Špilbergerovú a p. Olivera Dávida.

3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
nemali k programu žiadne výhrady.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
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X
X

OZ schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Čerpanie rozpočtu 1 -8 mesiac 2011 a návrh rozpočtových opatrení

Starostka uviedla, že poslanci obdržali materiál k dnešnému rokovaniu, preto sa opýtala
poslancov na prípadné pripomienky.
Bc. Baniari dodal, že k čerpaniu rozpočtu nemá žiadne pripomienky Starostka prítomných
oboznámila s čerpaním rozpočtu za január až august 2011(príloha č. 1) a s návrhom
rozpočtových opatrení.(príloha č.2)
Bc. Baniari k dohode 50i a 50j ozrejmil, že sú to občania, ktorí robia na obci a na
protipovodňových prácach. Predošlé OZ s tým nerátalo a nebolo to zahrnuté v rozpočte. Obec
musela doplácať na mzdy týchto zamestnancov z vlastných peňazí. Čo sa týka
protipovodňových prác, prvé dva mesiace uhrádzala celé mzdy zamestnancov obec vopred
a potom jej to ÚPSVaR preplatil.
Starostka dodala, že teraz nám ÚPSVaR uhrádza fin. prostriedky na protipovodňové práce
popredu.
Dr. Moška – mal otázku ohľadne rozpočtu. Keď sa rozpočet zostavoval na rok 2011 bol
príjem z podielových daní 172 000€. On má materiály, kde je uvedená čiastka upravená na
143 000€ a potom na 136 141€. Opýtal sa p. starostky, ako je možné, že pri zostavovaní
rozpočtu ona ako starostka o tom nevedela, keď sa zúčastňuje na zasadnutiach ZMOS. Táto
informácia bola uverejnená aj na internetovej stránke ministerstva financií.. Tieto údaje sú
verejne dostupné a starostka sa o to musí zaujímať.
Starostka uviedla, že nemala tieto informácie, vychádzala z údajov, ktoré uverejnil ZMOS
18.11.2010.
Bc. Baniari – keby sa bolo pristúpilo k čerpaniu rozpočtu za 1. – 6 mesiac, no poslanci mali
veľa vecí na riešenie, hlavne čo sa týka zadlženosti obce a pozabudlo sa na rozpočtové
opatrenia. Upravujú sa smernice, VZN, ktoré majú tiež dopad na financie. Fin. prostriedkov je
málo a problémy musíme riešiť.
Starostka – čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, obec išla v núdzovom režime, aj občania na
dohody 50i a 50j sa zamestnali, aby sa ušetrilo na údržbe obce.
Emília Búciová – obec plánovala do rozpočtu so sumou 170 000€, skutočne je len 136 000€,
to je približne o 40 000€ menej. Zaujímala sa, ako je to s výdavkami, či je všetko poplatené
a aká čiastka je k dnešnému dňu nezaplatená.
Starostka uviedla, že túto informáciu nemá k dispozícii, ale väčšie sumy faktúr sú uhradené.

Ing. Kasanová – kontrolórka obce dodala, že faktúry sa platia, to čo sa stalo minule, že neboli
uhradené faktúry za plyn, bolo to nedorozumenie zapríčinené ľudským faktorom. Peniaze na
obci sú, len je potrebné sprehľadniť fin. prostriedky na účtoch. Je ich veľa, nie sú však dobre
rozdelené. Nevie sa, ktoré peniaze sú obecné a ktoré sú nájomníkov bytových domov. Preto p.
Krčmáriková dostala za úlohu tieto fin. prostriedky rozdeliť. Ďalej dodala, že v obci sú
poplatené bežné faktúry, sú dlhy kapitálové, ktoré sú riešené prostredníctvom firmy
REMESLO.
Dr. Moška – faktúry, ktoré nabiehali v kalendárnom roku alebo výdaje, ktoré nabehnú ešte aj
v decembri by sa mali zúčtovať na ťarchu roku, v ktorom nabehnú. Čerpanie rozpočtu za I –
IV. mesiac je vyrátané, fin. prostriedky sa čerpali na odmeny poslancov a starostky. Nevie si
to vysvetliť, pretože terajší poslanci sa odmien vzdali, preto to zrejme boli odmeny
predchádzajúcim poslancom. Prečo sa tieto financie nezúčtovali na ťarchu roku 2010.
Ing. Kasanová – kontrolórka obce uviedla, stav, ktorý je tento rok sa prenáša z roku minulého,
čo sa týka fin. tokov obce. Vlani prebehla výmena v rámci organizačnej štruktúry účtovníčka
– ekonómka. Z opatrnosti na konci roka 2010 tieto peniaze neboli vyplatené, pretože rozpočet
už bol vyčerpaný. Nie všetko sa dá zúčtovať v tom roku, v ktorom sa nachádzame, jedná sa aj
o plyn a elektriku.
Dr. Moška – obec si plní záväzky, na predošlom zasadnutí OZ sa preberalo nezaplatenie
faktúr za plyn na bytovkách a obecnom úrade s tým, že starostka chcela dohodnúť splátkový
kalendár. Ale keď sú fin. prostriedky splátkový kalendár sa nemusí riešiť.
Starostka uviedla, že splátkový kalendár sa riešil kvôli nedoplatkom za plyn. V tom čase
neboli na účtoch rozdelené peniaze nájomníkov a obce.
Ing. Kasanová – stalo sa to tým, že peniaze sa vyčerpali na protipovodňové práce, obec sa
obávala, že nebude mať dosť fin. prostriedkov a preto radšej požiadala o splátkový kalendár.
Dr. Moška dodal, že tieto veci by mala vysvetliť pani starostka a nie kontrolórka obce.
Pán Dávid mal pripomienku k zúženiu pracovného úväzku zamestnancov obecného úradu,
keď p. Krčmáriková podala výpoveď.
Ing. Kasanová uviedla, že rozpočtové opatrenia sa týkajú tohto roku, pracovné úväzky
obecného úradu sa budú riešiť v bode Východiskové body k návrhu rozpočtu na rok 2012.
Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu ohľadne čerpania rozpočtu za 1 – 8 mesiac 2011
a za návrh rozpočtových opatrení.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
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X
X

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za mesiace január – august 2011 a návrh
rozpočtových opatrení.

5. Riešenie finančnej situácie
Starostka uviedla, že poslanci obdržali materiál ohľadne tohto bodu programu a prečítala
návrh riešenia fin. situácie(príloha č. 3)
Starostka k tomu dodala, že v dlhu voči Remeslu je zahrnutý dlh voči Poľnohospodárskej
platobnej agentúre, sú to peniaze, ktoré nám potom PPA preplatí za Regionálne kultúrne

a športové centrum v hodnote 245 000€. Dlh obce sa zníži predajom stavebných pozemkov
a predajom Stolárstva. Po vzájomnej dohode s firmou Remeslo bude dlh preklasifikovaný ako
dlhodobá pôžička s pravidelným ročným splácaním a bude zapracovaná do rozpočtu
nasledujúcich období. Starostka ďalej dodala, že urobí kroky k predaju majetku a to
plynárenského zariadenia. Uskutočnil sa predaj už jedného stavebného pozemku a predaj
ďalších pozemkov je v rokovaní.
Dr. Moška – spomínal sa dlh, 245 000€ bude uhradené z PPA, je potrebné vysvetliť rozdiel,
kde dlh vznikol, že to nebol dlh za bytové domy, ale prekročenie rozpočtu pri rekonštrukcii TJ
a Klubu mladých. Počul, že obec mala kontrolu z PPA ohľadne spomínaného projektu,
zaujíma ho, ako táto kontrola dopadla. Pán Moška sa zaujímal o to, ako sú uzavreté zmluvy
ohľadne predaja stavebných pozemkov .Poslanci sa dohodli, že majiteľ pozemku začne
s výstavbou do jedného roka, ako bude obec postupovať, ak nezačne, či pozemok musí vrátiť.
Starostka k projektu rekonštrukcie TJ a Klubu mladých uviedla, že do rozpočtu nebolo možné
zahrnúť práce, ktoré sa urobili navyše. Napr. na šatniach TJ sa vymenila strecha, ktorá nebola
zahrnutá v rozpočte a mnoho iných vecí. Kontrola z PPA dopadla dobre, na obecnom úrade je
zápis k nahliadnutiu. Všetky dokumenty sú už k preplateniu v Bratislave.
Ohľadne predaja stavebných pozemkov starostka uviedla, že do zmluvy sa zakomponovalo,
že majiteľ musí začať s výstavbou do jedného roka a občania, ktorí majú o pozemky záujem
chcú začať s výstavbou čo najskôr.
Dr. Moška – ak nezačnú stavať, ako bude obec postupovať.
Bc. Baniari – nemyslelo sa na to, keď sa dávala podmienka so začatím stavby do jedného
roka, ale si nemyslí, že ak nezačne, že by mal pozemok obci vrátiť. Tieto veci sa doriešia ešte
s advokátom, ktorý nám zmluvy robil.
U4

OZ OZ berie na vedomie riešenie finančnej situácie. Zároveň poveruje starostku obce
riešiť s právnikom dodatky ku kúpno – predajným zmluvám k pozemkom v prípade, že
záujemca nezačne stavať do jedného roka.

6. Východiskové body k návrhu rozpočtu na rok 2012
Starostka požiadala fin. komisiu, aby sa zaoberala prípravou rozpočtu pre rok 2012 spolu
s kontrolórkou obce a starostkou obce. Budú sa opierať o východiskový rozpočet hlavne
v príjmovej časti, nové podklady zo ZMOSu nie sú. Do tohto rozpočtu je nutné doplniť
položku vo výdavkovej časti za technickú vybavenosť na kúpu 3. bytového domu a príjmovej
časti sme dohodnutí s realizačnou firmou, že sa nám táto suma objaví v príjmovej časti za
prenájom verejného priestranstva, takže technická vybavenosť bude v príjmovej aj vo
výdajovej časti rovnaká.
Dr. Moška – rozpočet 136 000€ čo je tento rok, možno pôjde ešte dole, na budúci rok je
návrh, čo sa týka podielových daní, že bude mix daní a bude zvýšený len o 3%.
Bc. Banniari uviedol, že rozpočet na rok 2011 navrhlo predošlé OZ a zaoberali sa aj rokmi
2012 a 2013. Bežné príjmy plánovali v roku 2011 – 172 740€, v roku 2012 – 179 640€
a v roku 2013 – 186 000€. Dnešná situácia je taká, že štát skracuje prídel podielových daní na
obce. Potom položky rozpočtu si určíme také, aby boli schodné na rok 2012 pre obec a k tomu
postavíme aj výdavkovú časť, aby nedošlo k tomu, že sa bude financovať niečo na čo obec
nemá fin. prostriedky a ocitne sa v tiesňovej situácii.
Dr. Moška požiadal poslancov, aby pri navrhovaní východiskových bodov k rozpočtu mysleli
na to, že v Dexia banke je dlh 60 000€ a je potrebné splácať istinu nielen úroky.

Pán Oliver Dávid uviedol, že v médiách prebehla správa, že Dexia banka je v krachu. Všetky
pohľadávky bude žiadať späť, preto nevie, čo z toho vyplýva pre obec, bolo by dobré sa na
toto zamerať, aby obec neprišla o nejaký majetok. Je to úloha starostky obce, aby sa o to
zaujímala.
Starostka dodala, že obec má úver dlhodobý, ale bude žiadať od Dexia banky písomné
stanovisko, že obec nie je ohrozená.
Bc. Baniari – nemyslí si, že by k tomu došlo, pretože nie len Obec Dolná Ždaňa má účet
v Dexia banke, ale aj iné obce a firmy.
Starostka- obec musela prestúpiť z VÚB do Dexia banky kvôli tomu, lebo pri výstavbe
bytových domov bola podmienka ŠFRB založiť si účet práve v tejto banke.
Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu k tomuto bodu
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

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

X
X

Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
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OZ poveruje starostku obce zvolať stretnutie finančnej komisie spolu s kontrolórkou
obce a prerokovať (navrhnúť) východiskové body k návrhu rozpočtu na rok 2012.

7. Voľba zástupcu starostu
Starostka uviedla, že na predošlom zasadnutí OZ informovala, že Ing. Kožiarová sa vzdala
funkcie zástupcu starostky obce. Oslovila z poslancov Bc. Baniariho, ktorý súhlasil, no dodal,
že bude potrebné miesto neho zvoliť poslanca, ktorý v neprítomnosti starostky obce a jej
zástupcu zvoláva zasadnutia OZ.
Starostka do tejto pozície oslovila Mgr. Špilbergerovú, ktorá túto ponuku odmietla kvôli
pracovným povinnostiam. Ďalej bol oslovený poslanec Oliver Dávid.
Starostka požiadala poslancov k hlasovaniu k uvedeným návrhom.
Hlasovanie za zástupcu starostu:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Za:

X
X
Ivan Matuška
Jozef Pročka

Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

X
X

Proti

Zdržal
sa:
X

Hlasovanie za poslanca, ktorý je oprávnený zvolávať zasadnutia OZ:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
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X
X

OZ schvaľuje poslanca Bc. Ľubomíra Baniariho za zástupcu starostu obce. Zároveň
schvaľuje p.Olivera Dávida v zmysle zákona o obecnom zriadení do funkcie viesť
schôdze v prípade neprítomnosti starostky obce alebo jej zástupcu.

8. Rôzne
Starostka informovala o výstavbe vodovodu.
Vodárenská spoločnosť rozhodla, že projekt Hliniclé Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí
Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa a Lovča nie je priechodný ako celok. Stavbu Vodárenská spoločnosť
rozdelila na 3 etapy. V prvej etape sa začne s výstavbou vodovodu v Hornej Ždani z toho dôvodu,
že je tam naprojektovaný vodojem. V ďalšej časti sa bude podľa Ing. Surovej z Vodárenskej
spoločnosti pokračovať v Dolnej Ždani a Lovči.
Čo sa týka kanalizácie, malé domové čistiarne odpadových vôd sa v obciach neosvedčili, sú
veľmi nákladné na prevádzku.
Diskusia
Dr. Moška - bol zvolený zástupca starostky, vyplývajú z toho úlohy, mal by plne nahradiť
starostku v jej neprítomnosti. Keď sa stane, že všetci budú mať na obecnom úrade dovolenku,
zástupca by mal mať kľúče, mal by vedieť obsluhovať rozhlas, tieto veci sa musia dotiahnuť.
Starostka uviedla, že v minulosti, keď bola na dovolenke poverila zástupcu starostu Ing.
Kožiarovú, mala všetky inštrukcie. Keď sa aj stane, že si všetky pracovníčky čerpajú dovolenku,
sme doma na telefóne a chod úradu je zabezpečený.
Bc. Baniari dodal, že sa môže do budúcna riešiť, že v prípade dlhšej neprítomnosti starostky sa
vyhlási v obecnom rozhlase, že starostka je neprítomná a môžu sa obrátiť na zástupcu starostky.
Oliver Dávid – nájomníci byt. domu 257 poukazujú na to, že majú málo kontajnerov na odpad.
Tiež mal otázku ohľadne oplotenia studne a ČOV pri bytovkách a k návrhu rozpočtu po odchode
p. Krčmárikovej.
Starostka – dohodli sa s domovníčkou p. Širáňovou, že zatiaľ môžu nosiť aj do kontajnerov pri
prvej bytovke. Nový kontajner si obec nemôže dovoliť kúpiť, ale z Technických služieb nám
prisľúbili, že keď budú z mesta sťahovať staré kontajnery, tak nám ich posunú.
K oploteniu starostka uviedla, že studňa je už oplotená a oplotí sa aj ČOV na menšie priestory.
Miesto po p. Krčmárikovej bude obsadené a starostka predloží na najbližšom pracovnom stretnutí
organizačnú štruktúru obecného úradu.
Pán Dávid ešte dodal, že chodník pri Stolárstve Šmikniar sa rozchádza, bolo by dobré ho
zabetónovať, lebo sa tam ľudia potkýnajú.

Starostka uviedla, že chodník nebol dokončený z toho dôvodu, že Stolárstvo plánovalo si urobiť
celý vstup do firmy zo zámkovej dlažby.
Emília Búciová - ak je ešte na chodníky záruka firma si to bude musieť dokončiť.
Neukončený je chodník aj pri Lesnej správe a vytlačený okraj chodníka zrejme od áut je aj na
hornom konci pri p. Božene Búciovej. Je potrebné si to povšímať a ak je možnosť dať to
opraviť.
Ešte podotkla, že na minulom zasadnutí OZ bola diskusia okolo folklórneho súboru Struška.
Dala poslancom do pozornosti, že je uznesením zriadená obcou, preto je potrebné sa o ňu
starať a mládežníkom pomáhať. Môžeme byť hrdí na to, že reprezentujú obec.
Bc. Baniari – ak pôjde vystupovať JDS a obec bude mať peniaze, poskytne aj im. Ozrejmil, že
on nie je proti klubu dôchodcov, je len jeho návrh poskytnúť im priestory v novom klube
mladých.
Ideme upravovať autoprevádzku, navrhol novú smernicu. Obec potrebuje pre auto garáž.
V garáži je nejaký materiál, ten sa môže presťahovať do priestorov terajšieho klubu
dôchodcov. Dodal, že hľadá peniaze, ako by obec ušetrila a použila ich na niečo iné.
Jolana Rafaelisová uviedla, že dôchodcovia skonštatovali, že terajšie priestory im lepšie
vyhovujú. Radiátory si vypínali, takže sa veľa energií neminulo. Keď budú spievať v strede
dediny, čo si ľudia o nich pomyslia, bude to hlučné. Ženy dôchodkyne povedali, že oni dole
do klubu chodiť nebudú radšej sa spevácka skupina rozpadne.
Dr. Moška – predsedníčka dôchodcov je bývalá poslankyňa a dokonca zástupkyňa starostky.
On už v roku 2010 poukázal na to, že do klubu zateká a doteraz sa to neriešilo. Uviedol, že
dôchodcovia sa nezúčastňujú na zasadnutiach OZ, pretože sa stretávajú v pondelky, kedy
zasadá aj OZ.
Filoména Búciová dodala, že oni by radi chodili na zasadnutia, len sa budú musieť zmeniť
termíny.

Starostka uviedla, že klub dôchodcov sa neopravoval pre nedostatok financií. V súčasnosti
podáva projekt cez environmentálny fond na zateplenie budovy a výmenu okien a dverí ,
v rámci tohto si môžeme dovoliť aj opravu klubu.
Dr. Moška – rovná strecha nie je vhodná, vedeli to aj vtedy, keď sa staval kultúrny dom. Je to
majetok obce a je potrebné sa oň starať. V zime sa musia vyčistiť vpuste, v zime rúry roztrhlo
a teraz zateká do klubu dôchodcov.
Starostka uviedla, že ona sa o obecný majetok stará. Dala vymeniť okná v admin. časti , je
urobená nová strecha, ktorá obec nič nestála.
Bc. Baniari – poslanci sa budú zaoberať organizačnou štruktúrou obecného úradu, budeme
mať 3 bytovky, Klub mladých, je navrhnutý správca majetku, ktorý sa bude o tento majetok
starať.
Oliver Dávid – je potrebné skultúrniť prostredie v Klube dôchodcov, aby im tam nezatekalo.
Bolo potrebné požiadať o pomoc, napr. firmu Remeslo alebo p. Ivana Prôčku a bol by sa tento
problém vyriešil. Ide o zdravie ľudí, ktorí sa tam schádzajú a je potrebné im pomôcť
a podporiť ich v ich záujmoch , veď reprezentujú obec. Pán Dávid dodal, že sa pomáha len
v jednom smere a to futbalu. Starostka chodí na futbalové zápasy a mrzí ho, že nepríde medzi
členov folklórnej skupiny Struška.
Ivan Figuli – poznamenal, že p. starostka bola mladých viackrát pozrieť a zaujíma sa aj o klub
mladých.
Starostka dodala, že oslovila mladých zo Strušky, že môžu nacvičovať v priestoroch klubu
mladých, ponúkla im aj finančnú pomoc napr. na zorganizovanie posedenia pri guláši.
Uviedla, že vôbec nevie, ako Struška reprezentovala obec v Macedónsku.

Pán Dávid informoval, že je k dispozícii natočené DVD z vystúpenia v Macedónsku, takisto
je aj DVD z programu osláv 620. výročia obce.
Ďalej uviedol, že program na vystúpenia zabezpečujú v spolupráci s ĽŠU v Žiari nad
Hronom. Bola vystavená faktúra za účinkovanie ľudovej hudby na oslavách 620. výročia obce
a zatiaľ nebola uhradená. Z toho dôvodu Struška nebude vystupovať v programe k úcte
k starším, pretože p. Sýkorjaková nemala uhradené faktúry a naplánovala si iné vystúpenie.
Pán Dávid dodal, že mladí nechcú vystupovať, nechcú robiť pre starostku.
Starostka informovala, že na Deň úcty k starším nám príde vystupovať ĽŠU z Hliníka nad
Hronom. Ďalej dodala, že Struška nevystupuje pre ňu, ale pre občanov tejto obce a keď bolo
spomenuté, že je zriadená obcou, tak robí v prvom rade pre obec a nie pre starostku.
Ing. Kožiarová poznamenala, že sa chce stretnúť s členmi folklórneho súboru a konkrétne sa
ich opýta, ktorí nechcú spolupracovať so starostkou.
Starostka Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila mimoriadne
zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Mária Špilbergerová ................................
Oliver Dávid

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

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05.10.2011 v zasadačke OÚ v Dolnej Ždani

Uznesenie č. 79/2011
OZ schvaľuje za členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice Mgr.
Máriu Špilbergerovú a p. Olivera Dávida.

Uznesenie č. 80/2011
OZ schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 81/2011
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za mesiace január – august 2011 a návrh rozpočtových
opatrení.

Uznesenie č. 82/2011
OZ poveruje starostku obce zvolať stretnutie finančnej komisie spolu s kontrolórkou obce
a prerokovať (navrhnúť) východiskové body k návrhu rozpočtu na rok 2012.

Uznesenie č. 83/2011
OZ schvaľuje poslanca p.Bc. Ľubomíra Baniariho za zástupcu starostu obce. Zároveň
schvaľuje p.Olivera Dávida v zmysle zákona o obecnom zriadení do funkcie viesť schôdze v
prípade neprítomnosti starostky obce alebo jej zástupcu.

OZ berie na vedomie riešenie finančnej situácie. Zároveň poveruje starostku obce riešiť
s právnikom dodatky ku kúpno – predajným zmluvám k pozemkom v prípade, že záujemca
nezačne stavať do jedného roka.

V Dolnej Ždani, dňa 07.10.2011
Andrea Murgašová
starostka obce

