Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 5.11. 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Prítomní poslanci:
Mgr. Kristína Sýkorová
Ján Búci
Ivan Prôčka
Ing. Bohumil Glezgo
Július Figuli
Zdenka Šmikniarová

Neprítomní:
Ľudmila Debnárová

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice: Ján Búci
Július Figuli

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie – kontrola účasti
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Výstavba bytového domu č. 3
Schválenie použitia finančných prostriedkov z účelového kapitálového účtu
Diskusia
Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci. OZ bolo uznášania schopné a starostka otvorila
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Poslanci Ivan Prôčka a Zdenka Šmikniarová meškali na zasadnutie z pracovných dôvodov,
zasadnutia sa zúčastnili od 5. bodu programu.

K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program zasadnutia.
Poslanci OZ k navrhnutému programu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie: 4-0-0
K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Jána Búciho a p .Júliusa Figuliho.

Hlasovanie: 4-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice p. Jána Búciho a p. Júliusa Figuliho.
K bodu 4
Výstavba bytového domu č. 3
Starostka predložila poslancom návrh na výstavbu ďalšieho v poradí už tretieho bytového
domu. Predložila poslancom 3 alternatívy projektovej dokumentácie na posúdenie, ktorá
z nich by bola pre obec najvýhodnejšia. Po vzájomnej výmene názorov sa poslanci rozhodli
pre alternatívu č. 2.
Poslanci OZ ďalej odsúhlasili predaj pozemkov pod bytový dom v cene 1 €/ m2 .
Hlasovanie: 4-0-0
OZ schvaľuje výstavbu bytového domu č. 3 – 24 b.j. , alternatívu 2 podľa projektovej
dokumentácie, na parcele č. 892 v k.ú. Dolná Ždaňa.
OZ schvaľuje odpredaj pozemkov pod bytový dom č. 3 – 24 b.j. v cene 1 €/m2 firme
REMESLO stav, s.r.o Žiar nad Hronom.
K bodu 5
Schválenie použitia finančných prostriedkov z účelového kapitálového účtu
Pani starostka uviedla, že na kapitálovom účte sa nachádzajú peniaze, ktoré by obec mohla
použiť na kapitálové výdavky obce. Navrhla, aby sa tento účet zrušil a financie sa použili na
dofinancovanie projektov.
Hlasovanie: 6-0-0
OZ schvaľuje zrušenie kapitálového účtu a použitie finančných prostriedkov
kapitálového účtu v hodnote 1 340,44 € na dofinancovanie projektu v obci – Regionálne
a kultúrne centrum pre deti a mládež
K bodu 6
Diskusia
Ivan Prôčka – uviedol, že občan Július Bobiš spaľuje trávu a lístie aj napriek tomu, že ho už
viackrát upozornil.
Poslanci navrhujú upozorniť p. Bobiša písomne na tento nedostatok s uvedením možných
postihov zo strany obce.
Hlasovanie: 6-0-0
OZ odporúča písomne upozorniť p. Júliusa Bobiša na akýkoľvek zákaz spaľovania
odpadu v záhrade a na verejnom priestranstve.
K bodu 7
Záver
Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľka:
Alena Čavojcová
...............................
Overovatelia zípisnice:
Ján Búci
................................
Július Figuli
.................................
Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
5.11.2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 50/2010 – overovateľov zápisnice p. Jána Búciho a p. Júliusa Figuliho
Uznesenie č. 51/2010 – a) výstavbu bytového domu č. 3 – 24 b.j. , alternatívu 2 podľa
projektovej dokumentácie, na parcele č. 892 v k.ú. Dolná Ždaňa.
b) odpredaj pozemkov pod bytový dom č. 3 – 24 b.j. v cene 1 €/m2
firme REMESLO stav, s.r.o Žiar nad Hronom.
c) Kúpnu zmluvu č. 01/2010
Uznesenie č. 52/2010 - zrušenie kapitálového účtu a použitie finančných prostriedkov
kapitálového účtu v hodnote 1 340,44 € na dofinancovanie projektu v obci – Regionálne
a kultúrne centrum pre deti a mládež

OZ odporúča:
Uznesenie č. 53/2010 - písomne upozorniť p. Júliusa Bobiša na akýkoľvek zákaz spaľovania
odpadu v záhrade a na verejnom priestranstve.

OZ zrušuje:
Uznesenie č. 30/2010 – osadenie lavičiek na verejné priestranstvo pred OcÚ.
Zodpovedný. Ján Búci

Andrea Murgašová
starostka obce

