ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
07.02. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari

Neprítomní poslanci:
Pavol Baniari

Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie plánu kontrol na rok 2011 hlavného kontrolóra obce
6. Informácia o podaní majetkových pomerov starostky obce
7. Zmena úradných hodín na OcÚ
8. Klub mladých – prevádzkový poriadok
9. Schválenie VZN o odpadoch
10. Návrh VZN o podmienkach držania psov na území Obce Dolná Ždaňa
11. Riešenie žiadostí - p. Martin Krug a p. Dorota Šarköziová
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Bod

1.

2.

Text

Termín
plnenia

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných.
Skonštatovala, že zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci okrem pána Pavla
Baniariho.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za kumulovanú funkciu návrhovej a mandátnej komisie spolu s overovateľmi
zápisnice starostka obce navrhla Mgr. Máriu Špilbergerovú a Bc. Ľubomíra
Baniariho
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

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

U1

OZ schvaľuje za členov návrhovej a mandátnej komisie a overovateľov
zápisnice: Mgr. Mária Špilbergerová a Bc. Ľubomír Baniari
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3.

Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program zasadnutia tak, ako je uvedené v záhlaví
zápisnice.
Starostka navrhuje zmenu:
Vložiť bod 5. – Vzdanie sa mandátu poslanca Pavla Baniariho
Nový program na schválenie:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Vzdanie sa mandátu pána Pavla Baniariho
6. Schválenie plánu kontrol na rok 2011 hlavného kontrolóra obce
7. Informácia o podaní majetkových pomerov starostky obce
8. Zmena úradných hodín na OcU
9. Klub mladých – prevádzkový poriadok
10. Schválenie VZN o odpadoch
11. Návrh VZN o podmienkach držania psov na území
Obce Dolná Ždaňa
12. Riešenie žiadostí - p. Martin Krug a p. Dorota Šarköziová
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

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

4.
U15/201
1

U17/201
1

U18/201
1
U19/201
1
U22/201
1

U23/201
1

5.

Predložený návrh je schválený.
Kontrola uznesení:
Schvaľuje zamestnať v obci p. Štefana Franca a p. Petra Dubinu na Dohodu
o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
podľa § 50i zákona č.5/2004Z.z. o službách zamestnanosti.
Žiada hlavného kontrolóra obce do nasledujúceho zasadnutia OZ splnen
o predloženie pracovných zmlúv všetkých zamestnancov obce.
é
Doporučuje starostke obce uzatvoriť pracovnú zmluvu s novozvoleným
hlavným kontrolórom obce Ing. Martinou Kasanovou.
Doporučuje starostke obce zakúpiť diktafón za účelom nahrávania zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Poveruje komisiu stavebnú a rozvoja obce o preverenie možnosti pripojenia
vysokorýchlostného internetu na adrese Dolná Ždaňa 66 a o vybudovanie
samostatnej elektrickej prípojky.
Poveruje komisiu pre správu majetku o prehodnotenie žiadosti p. Doroty
Šarkoziovej.
Vzdanie sa mandátu p. Pavla Baniariho
Starostka informovala občanov o vzdaní sa mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva p. Pavla Baniariho.
Náhradník Ing. Juraj Biroš sa písomne vzdal mandátu. Starostka uviedla,
že ďalší náhradník v poradí je pán Jozef Pročka.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitelstva 07.02.2011

splnen
é
splnen
é
splnen
é
splnen
é

Strana 2

6.

Schválenie plánu kontrol na rok 2011 hlavného kontrola obce
Ing. Martina Kasanová predložila plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2011
v prílohe č. 1
Diskusia k návrhu plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2011:
Oliver Dávid – opýtal sa kontrolórky obce, či má zmluvy bytových jednotiek.
Ing.Martina Kasanová – zmluvy ešte nemá, bolo krátke obdobie dostať sa ku
všetkým materiálom, venovala sa najmä uzavretiu účtovného roka.
Bc. Ľubomír Baniari – informoval sa ,či bude predložené vyhodnotenie za rok
2010.
Ing. Martina Kasanová – v rámci kontrolnej činnosti bol plán vyhotovený na
roky nie na polroky ako je v zákone. Uviedla, že správu kontrolovaných úloh
musí vypracovať ešte predošlá kontrolórka obce, záverečný účet obce urobí
už nová kontrolórka.
Bc. Ľubomír Baniari – podal návrh, aby sa k jednotlivým bodom programu
mohli vyjadriť aj občania a následne na to by sa prijal nejaký uzáver.
Ing. Martina Kasanová – dodala, že je nevyhnutné zmeniť rokovací poriadok,
nie je dobre urobený, miešajú sa pojmy diskusia, rozprava.
Starostka – uviedla, že vzor rokovacieho poriadku bol preposlaný zo ZMOSu.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

U2
U3

7.

8.

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

I.polrok
OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
2011
podľa prílohy č. 1
OZ schvaľuje, aby občania vstupovali do rozpravy k jednotlivým bodom
programu OZ počas rokovania, ak im predsedajúci udelí slovo, až do
aktualizácie Rokovacieho poriadku.
Informácia o podaní majetkových pomerov starostky obce
Starostka obce informovala o splnení povinnosti vyplývajúcich jej z ústavného
zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona NR SR č.
545/2005 Z. z.
Ďalej informovala, že jej je známa povinnosť do konca apríla 2011 doložiť aj
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb,
prípadne iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov,
ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.
Zmena úradných hodín na OcÚ
Starostka obce žiada o povolenie zmeny úradných hodín na Obecnom úrade
nasledovne:
Pondelok
7.00 – 17.00 hod.
Utorok
7.00 - 12.30 hod. nestránkové hodiny, od
12.30 – 15.00 hod. stránkové hodiny
Streda – štvrtok 7.00 – 15.00 hod.
Piatok
7.00 – 13.00 hod.

Diskusia:
Bc. Ľubomír Baniari – uviedol, že na pracovnej porade sa poslanci zaoberali
touto témou a dohodli sa, že v utorok budú v čase od 7.00 – 12.30 hod. na
obecnom úrade nestránkové hodiny na skúšobnú dobu do konca marca.
V prípade ak občan bude súrne potrebovať niečo vybaviť, pracovníčky
obecného úradu budú ochotné aj počas nestránkových hodín.
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Oliver Dávid – vyjadril sa, že on nesúhlasí s nestránkovým dňom na obecnom
úrade.
Mgr. Mária Špilbergerová – nestránkové hodiny sa určili takto preto, lebo
v dopoludňajších hodinách chodí na obecný úrad menej občanov ako
poobede.
Dr. Tibor Moška – poďakoval za to, že poslanci akceptovali zapojenie
občanov k bodom programu. Uviedol, že sa mu nepáčilo, keď sa to
nerešpektovalo. Dodal, že by bolo dobre sa venovať zlepšeniu organizácie
práce na úrade, vzájomnému sa zastúpeniu pracovníčok. Je potrebné využiť
fond pracovnej doby, dá sa popri tom porobiť aj ostatná agenda. Podotkol, že
nebola zvolená návrhová komisia, ktorá na konci zasadnutia predkladá prijaté
uznesenia, ktoré sa potom odhlasujú.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

U4

9.

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

OZ schvaľuje zmenu úradných hodín na Obecnom úrade
Od
v Dolnej Ždani nasledovne:
14.02.
Pondelok
7.00 – 17.00 hod.
2011
Utorok
7.00 - 12.30 hod. nestránkové hodiny, od
12.30 – 15.00 hod. stránkové hodiny
Streda – štvrtok 7.00 – 15.00 hod.
Piatok
7.00 – 13.00 hod.
konca marca 2011.
Klub mladých – prevádzkový poriadok
Starostka predložila Prevádzkový poriadok Klubu mladých. Uviedla, že po
skúsenostiach ako je klub otvorený je potrebné prijať prevádzkový poriadok,
aby sa mládež podľa neho riadila. Sú opakujúce sa sťažnosti na správanie sa
mladých v klube, nerešpektujú nočný kľud a dokonca tam už zasahovala aj
polícia. Je potrebné určiť zodpovednú osobu za klub mladých. Starostka
dodala, že ona si vytypovala Miloša Debnára, ktorý je teraz nezamestnaný
a vykonával by túto prácu cez dohodu 50i cez ÚPSVaR. Úrad práce by nám
platil prvé tri mesiace 90% zo mzdy, ďalšie tri mesiace 80% a posledné tri
mesiace 70%. Starostka po prečítaní prevádzkového poriadku uviedla, že sa
môže doplniť o pripomienky občanov, ktoré môžu posielať emailom na obecný
úrad, alebo doniesť osobne.
Zatiaľ by sa s mladými dohodla na skúšobnej prevádzke, určite nie otvorené
po 22 hod. Bol návrh vytvorenia klubových kariet . Uvažuje sa aj o poplatkoch
za používanie posilňovne, pokryli by sa náklady na prevádzku. O spoplatnení
starostka uvažuje preto, aby klub nevyužívali stále tí istí, aby sa nestalo, že
jeden človek bude sedieť na internete 3 hodiny. Počítače zatiaľ v klube nie sú
pretože nie je ešte zabezpečovací systém.
Diskusia:
Oliver Dávid – uviedol, že v klube mladých v miestnosti, kde sú stroje na
cvičenie je dopukaná dlažba, je potrebné umiestniť tam koberec, aby sa
zabránilo ďalším škodám.
Ing. Martina Kasanová – je potrebné si uvedomiť, aký bol pôvodný cieľ
rekonštrukcie starého klubu, účel na čo sme to robili. Sú to prostriedky, ktoré
vkladá obec do mládeže. Keď sa tam určí zodpovedná osoba, akú bude mať
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U5
10.

pracovnú dobu. Sú to veľké problémy a náklady s tým spojené. Úrad práce
nám bude doplácať 9 mesiacov, ako potom čo ďalej. Ohľadne rómskeho
obyvateľstva sa tiež dajú vybaviť dotácie na spoluprácu s nimi. Kontrolórka
obce uviedla, že keď budú poplatky, mladí nebudú chodiť do klubu a zasa
budú vysedávať po zastávkach.
Starostka – cez Úrad vlády pre rómske komunity sú projekty pozastavené.
Ivan Matuška – do klubu chodia aj starší, či sa po 22. 00 hod. klub úplne
zavrie. Mladí sa stretávajú práve väčšinou vo večerných hodinách a keď
nebudú mať kde ísť, zasa sa budú túlať. Navrhol, aby sa im dala skúšobná
lehota, aby dokázali, či vedia udržať poriadok.
Ivan Figuli - uviedol, že otvorenie klubu od 15-tej hodiny je zbytočné. Ak sa to
má spoplatniť, vybavenie posilňovne je slabé, nikomu by sa to neoplatilo. Tiež
uviedol, že ten čo má kľúče by ich nemal hocikomu dávať, malo by sa to
riešiť. Súhlasí, aby po 22.00 hod. sa zdržiavali v klube mladí len od 18 rokov.
Lenka Veterná – uviedla, že do klubu chodia aj z iných dedín. Klub bol
urobený pre mládež a teraz tam nebudú môcť chodiť. Mohli by sa v klube
stretávať aj s eRkom. Pretože veľakrát je zasadačka na obecnom úrade
obsadená a oni sa potom nemajú kde stretávať.
Dr. Tibor Moška – poznamenal, že keď klub mladých nesie názov regionálne
centrum, môžu prísť aj mladí zo Žiaru, aby nebol problém. Že obmedzujeme
prístup cudzím osobám. V klube je vyhrievanie el. konvektormi, je to finančne
náročné, či to mládež utiahne. Aby sa nestalo, že financovanie zostane na
obci.
Emil Kasan – obec vybrala človeka zodpovedného za prevádzku klubu
mladých, či bude tento človek schopný to zvládnuť. Aké sankcie prídu pre
tohto človeka, ktorý príjme od obci určité záväzky. Deti do 18 rokov nemajú po
22.00 hod. v klube čo robiť, sú za nich zodpovední rodičia. Po dovŕšení 18
rokov je zodpovedný každý sám za seba.
Bc. Ľubomír Baniari – ak bude poverený pracovník za prevádzku klubu, bude
mať pracovnú zmluvu, v tej bude uvedené za čo zodpovedá a sankcie budú
tiež vyvodené.
Jozef Jánoš – uviedol, že keď mladých susedia slušne upozornia oni robia
ešte aj napriek. Ten čo bude zodpovedný za poriadok musí mať aj právomoc
klub zavrieť, keď bude neporiadok.
OZ berie na vedomie Návrh prevádzkového poriadku Kultúrneho
strediska v Dolnej Ždani
Schválenie VZN o odpadoch
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN o odpadoch
s doplnenými pripomienkami poslanca Bc. Ľubomíra Baniariho.
Diskusia:
Dr. Tibor Moška – požadoval, či by obec nedodala nové plagátiky ohľadne
triedenia odpadu, boli aj nejaké zmeny v triedení a niektorí občania ich už
nemajú. Na minulom zasadnutí sa riešil problém s neporiadkom okolo
kontajnerov na parkovisku pred cintorínom. Mohlo by sa to poriešiť
vymurovaním ohrady na uloženie kontajnerov ako to majú v mestách. Urobiť
to nie pri hlavnej ceste, ale na bočnej.
Starostka – uviedla, že podávala projekt na vybudovanie stojísk pre na
kontajnery na separovaný zber. Vytvorilo by sa 11 zberných miest na obci.
Tento projekt ešte nie je ukončený.
Bc. Ľubomír Baniari – kde v obci zriadiť zberný dvor. Je na poslancoch, aby
vytypovali nejakú lokalitu, aby to slúžilo a zároveň nenarušilo vzhľad obce.
Jozef Jánoš – nech sa kontajnery na odpad umiestnia v areáli kultúrneho
centra. Je potrené to oplotiť a cudzí nám tam nebudú chodiť vyhadzovať
smeti.
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Jozef Pročka – ten kto bude mať na starosti klub, ten by mohol mať na
starosti aj otvorenie dvora, aby ľudia mohli nosiť odpad.
Ivan Matuška – kontajnery na odpad by sa mohli umiestniť aj na bývalý štátny
majetok a neboli by tam tak na očiach.
Bc. Ľubomír Baniari – obrátil sa na poslankyňu Zdenku Šmikniarovú, či by sa
kontajnery na separovaný zber nedali umiestniť v objekte bývalej Jednoty.
Tento objekt je oplotený a je teraz v ich vlastníctve.
Emil Kasan – uviedol, aby sme nerobili zberné stredisko, ktoré bude otvorené
len určitú dobu. Keď bude zavreté, budú nám občania dávať odpad aj ku
plotu.
Starostka obce určila doriešiť problematiku zberu odpadu na pracovnej
porade.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

U6
11.

U7
12.

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ždaňa o
odpadoch.
Návrh VZN o podmienkach držania psov na území Obce
Dolná Ždaňa
Starostka obce uviedla, že sa rozmohlo chovanie psov v nových bytových
domoch. Sú problémy s čistotou , majitelia psov si neudržiavajú čistotu pri
pohybe psov na verejných priestranstvách. Poslanec Bc.Ľubomír Baniari
predložil návrh o podmienkach držania psov na území obce. Starostka
prítomných s týmto návrhom oboznámila. (príloha č. 2)
Dodala, že je potrebné zvýšiť aj daň za psov v bytovom dome.
Diskusia:
Ivan Matuška – na schôdzi nájomníkov byt. domu bola už spomenutá
zvýšená daň za psa, občania sú ochotní zaplatiť aj sumu 20 €. Navrhol, aby
sa do tohto návrhu VZN v časti 5 doplnilo, že voľný pohyb psa sa zakazuje aj
na verejných priestranstvách.
Ing. Martina Kasanová – uviedla, že v časti 2 je potrebné doplniť k poľovnému
a ovčiarskemu psovi - upotrebiteľný. Tiež sa jej vidí nelogické, aby bol na
známke uvedený údaj, že pes je nebezpečný.
Jozef Jánoš – v prípade, keď pes niekoho pohryzie, je potrebné ho utratiť,
lebo pokuta sa nedá vymôcť.
Dr. Tibor Moška – informoval sa, či existuje evidencia očkovania psov.
Starostka – uviedla, že veterinár po očkovaní v obci dáva na obecný úrad
zoznam zaočkovaných psov.
Jozef Pročka – uviedol, že nie je nikde napísané, v prípade že behá pes po
dedine , koho má kontaktovať vo večerných hodinách, keď je obecný úrad
zatvorený.
Emil Kasan – každý pes, ktorý sa pohybuje na verejnom priestranstve na
vodítku musí mať náhubok.
OZ berie na vedomie Návrh VZN o podmienkach držania psov na území
obce Dolná Ždaňa.
Riešenie žiadostí - p. Martin Krug a p. Dorota Šarköziová
Žiadosť Martin Krug
Bývalý predseda stavebnej komisie na základe uznesenia č.22/2011 Pavol
Baniari predložil Zistenie skutkovej podstaty žiadosti p. Kruga o povolenie
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prenájmu telekomunikačného stožiara. (príloha č.3)
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Proti:

Zdržal
sa:

OZ schvaľuje žiadosť p. Šarkoziovej formou vyhlásenia nepeňažnej
zbierky – odevy, šatstvo, nábytok
Rôzne
Žiadosť Rady školy pri MŠ v Dolnej Ždani
Predsedníčka Rady školy p. Daniela Búciová požiadala obecné zastupiteľstvo
o delegovanie zástupcu do Rady školy.
Starostka navrhla Mgr. Máriu Špilbergerovú, poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

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

U10

Za:
X
X
X
X
X
X

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

13.

Zdržal
sa:

OZ doporučuje firme Martin Krug – Budúcnosť zakúpiť na vlastné
náklady merač spotreby el. energie a aj naďalej bude napojená na firmu
Stolárstvo Šmikniar, alebo po dohode s p. Šmikniarom uhrádzať
poplatky za internet paušálne.
Źiadosť Dorota Šarköziová o jednorázový príspevok
Predseda komisie pre správu majetku na základe uznesenia č. 23/2011 Ing.
Slavomíra Kožiarová informovala, že boli na návšteve u p. Šarköziovej , videli
v akých podmienkach žijú. Uvedená pani sa stará s manželom o tri deti,
z ktorých najstarší 18 ročný je ťažko zdravotne postihnutý. Pani Šarköziová
príjme aj šatstvo, nábytok a drevo na kúrenie.
Komisia navrhuje po prerokovaní s p. Šarköziovou vyhlásnie nepeňažnej
zbierky na odevy, šatstvo a nábytok
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

U9

Proti:

X
X
X
X
X
X

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

U8

Za:

Za:

Proti:

ihned

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

OZ schvaľuje za člena Rady školy pri MŠ v Dolnej Ždani poslankyňu
Mgr. Máriu Špilbergerovú

Žiadosť Františka Šmikniara o dočasné zníženie nájomného
František Šmikniar podal žiadosť o dočasné zníženie nájomného za prenajaté
priestory starej školy, kde má teraz sídlo jeho firma Stolárstvo. V žiadosti
uvádza, že nakoľko je kríza, ktorá neobišla ani jeho firmu, žiada zníženie
nájomného aspoň na prechodnú dobu.
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Diskusia:
Oliver Dávid – mal otázku na p. Šmikniarovú, koľko platia nájom a o koľko im
bol zvýšený oproti predošlým rokom. Dodal, že ak je ochota zo strany firmy
Stolárstvo na uskladnenie kontajnerov na separovaný zber ako sa spomínalo,
bude aj obec ústretová.
Zdenka Šmikniarová – uviedla, že platia obci nájom mesačne 270 €
a zvýšenie nájomného bolo o 36%. Tiež dodala, že firma dlhuje obci za nájom
niekoľko mesiacov.
Mgr. Mária Špilbergerová – dodala, že firma Stolárstvo je vždy ochotná
prispievať sponzorsky na akcie, ktoré poriada obec, preto je tiež toho názoru
firme vyjsť v ústrety.
Ivan Matuška – navrhol prehodnotiť žiadosť p. Šmikniara finančnou komisiou
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

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

U11

Za:

OZ poveruje finančnú komisiu zaoberať sa žiadosťou p. Šmikniara
o zníženie nájmu a predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva konkrétny návrh riešenia žiadosti.
Ing. Martina Kasanová, kontrolórka obce – uviedla, že v najbližšom čase je
potrebné sa zaoberať 3 vecami a to je :
- zaoberať sa rokovacím poriadkom, odstrániť z neho formálne nedostatky
- vylepšiť internetovú stránku obce, stránka nemá históriu, chýba veľa
informácií. Je potrebné zverejňovať na stránkach obcí zmluvy a faktúry,
preto je potrebné sa opýtať správcu stránky, či je ochotný prepojiť
účtovníctvo so stránkou, aby sme tieto údaje vedeli zverejňovať.
V prípade, že nie, je potrebné osloviť niekoho iného. Obec nie je
vlastníkom stránky len používania licencie.
- uložiť starostke predložiť dokumenty ohľadne tretej bytovky, ktorej
výstavba už bola schválená a pozastaviť jej výstavbu ak je to právne
možné do doby, pokiaľ sa neurobí analýza už postavených bytových
domov 18 a 24 byt. jednotiek.
Diskusia:
Ivan Matuška – opýtal sa, či už sú zmluvy ohľadne výstavby tretej bytovky
a či je možné ich vidieť.
Oliver Dávid – mal dotaz na kontrolórku obce, ako je obec na tom finančne.
Kontrolórka obce – ekonomická a finančná situácia obce bude vyhodnotená,
len ešte bolo málo času, teraz prebiehala na obci účtovná uzávierka roku
2010.
Starostka – navrhla, aby sa pozvali na pracovné stretnutie zástupcovia firmy
Remeslo, ktorí nám vysvetlia ako sa bytové domy stavali.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

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

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X
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U12

OZ doporučuje - starostke obce prizvať na najbližšie pracovné
zasadnutie Obecného zastupiteľstva zástupcov firmy Remeslo, s.r.o na
spoločnú diskusiu ohľadom výstavby tzv. tretej bytovky 24 b.j.
Katarína Boboková, riaditeľka MŠ v Dolnej Ždani – oboznámila poslancov so
situáciou v materskej škole.
Uviedla, že situácia v MŠ sa zlepšila, detičiek majú teraz dosť. K dnešnému
dňu je zapísaných 19 detí, z toho 4 deti odídu do základnej školy. Do
septembra 2011 dovŕši 3 roky 11 detí a ešte 7 detí môže nastúpiť do MŠ
behom roka. Škôlka nemôže byť kapacitne úplne naplnená, vždy sa musia
nechať aspoň dve miesta voľné. Pani riaditeľka ďalej uviedla, že v MŠ je 4-5
detí z rodín v hmotnej núdzi. Bežne sa za dieťa v MŠ platí 1,06 € za stravnú
jednotku na deň+ 5 € za pobyt . Deti v hmotnej núdzi platili doteraz 0,3 €
denne za stravu ostatné doplácal ÚPSVaR , poplatok za škôlku nie. Od
1.1.2011 platia deti v hmotnej núdzi za stravu už len 0,11 € na deň, za škôlku
nič. Ceny všetkého stúpajú a príjmy v MŠ idú dole. Keď nepríde dieťa do
škôlky a neodhlási sa, strava sa mu automaticky zaráta. Pri dieťati v hmotnej
núdzi to neplatí a tak si chodia do škôlky ako chcú. Keďže vyzerá, že detičiek
bude veľa, bolo by dobré, aby poslanci prijali kritériá, podľa ktorých by
usmerňovala žiadosti na prijatie do MŠ. Bolo by potrebné vychádzať v ústrety
zamestnaným matkám, aby škôlku dostali tí, ktorí ju skutočne potrebujú.
Starostka – navrhla uznesenie, aby do materskej školy v Dolnej Ždani budú
prednostne prijímané deti zamestnaných rodičov
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

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

U13

Za:

Proti:

Zdržal
sa:

X
X
X
X
X
X

OZ schvaľuje upravené kritériá výberu detí do Materskej školy
o kritérium:
„Do materskej školy v Dolnej Ždani budú prednostne prijímané deti
zamestnaných rodičov“
Diskusia:
Jozef Pročka – pýtal sa na čo slúžia poplatky, ktoré sa platia do MŠ.
Katarína Boboková – uviedla, že poplatok 5 €, ktorý sa platí v MŠ slúži pre
potreby škôlky, na zakúpenie napr. hyg. potrieb. Tento poplatok musia platiť
aj deti v hmotnej núdzi. Poplatok 5 €, ktorý rodičia platia na obecnom úrade
ide do kasy obce.
Dr. Tibor Moška – pani riaditeľka uviedla, že v MŠ je 19 detí, ale keď chodia
na prechádzka tak vidí, že ich je len 10. Uviedol, že starostka spomínala, že
zvýšením občanov v obci pribudnú aj dotácie. Bude potrebné riešiť aj kapacitu
materskej školy.
Katarína Boboková – uviedla, že dochádzka bola teraz slabšia kvôli
chorobnosti detí. Rómske deti a deti v hmotnej núdzi si chodia do škôlky ako
chcú. Rodičia sú stále upozorňovaní, aby nedávali do škôlky prechorené deti,
pretože detičky so slabšou imunitou všetko pochytajú. Čo sa týka situácii
v MŠ zo strany pani starostky boli podniknuté kroky.
Starostka - dodala, že obec bola vylúčená z projektu na rekonštrukciu
materskej školy, pretože vyhoveli len škôlkam, ktoré majú 84 detí. Možno do
budúcna prijmeme asistentku a zriadime poltriedku.
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14.

Diskusia
Dr. Tibor Moška – uviedol, že v rokovacom poriadku sa uvádza, že tri dni pred
začatím zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebné toto zverejniť
v rozhlase, na verejnej tabuli alebo na stránke. Dodal, že je potrebné
zasadnutie vyhlásiť viackrát, nielen v piatok. K tomuto názoru sa pridala aj p.
Zuzana Baniariová.

15.

Záver
Starostka obce p. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť
a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnicu spísala: Alena Čavojcová

______________________

Zápisnicu overili:
Zdenka Šmikniarová

______________________

Ing. Slavomíra Kožiarová

______________________
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.2.2011 v zasadačke
Obecného úradu v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 25/2011 – za členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov
zápisnice Mgr. Máriu Špilbergerovú a Bc. Ľubomíra Baniariho.
Uznesenie č.26/2011 aby občania vstupovali do rozpravy k jednotlivým bodom programu
OZ počas rokovania, ak im predsedajúci udelí slovo, až do aktualizácie Rokovacieho
poriadku.
Uznesenie č. 27/2011 – doplnenie programu OZ o 5 bod – oznámenie p. Pavla Baniariho o
vzdaní sa poslaneckého mandátu a predsedu stavebnej komisie
Uznesenie č. 28/2011 - zmenu úradných hodín Obecného úradu
Pondelok
7.00 – 17.00 hod.
Utorok
7.00 - 12.30 hod. nestránkové hodiny, od
12.30 – 15.00 hod. stránkové hodiny
Streda – štvrtok 7.00 – 15.00 hod.
Piatok
7.00 – 13.00 hod.
konca marca 2011.
Uznesenie č. 29/2011 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ždaňa o odpadoch
Uznesenie č. 30/2011 – žiadosť p. Šarkoziovej formou vyhlásenia nepeňažnej zbierky –
odevy, šatstvo, nábytok
Uznesenie č. 31/2011 – za člena Rady školy pri MŠ v Dolnej Ždani poslankyňu Mgr. Máriu
Špilbergerovú
Uznesenie č. 32/2011 – upravené kritériá výberu detí do Materskej školy o kritérium:
„Do materskej školy v Dolnej Ždani budú prednostne prijímané deti zamestnaných rodičov“

OZ doporučuje:
Uznesenie č. 33/2011 - starostke obce prizvať na najbližšie pracovné zasadnutie Obecného
zastupiteľstva zástupcov firmy Remeslo, s.r.o na spoločnú diskusiu ohľadom výstavby tzv.
tretej bytovky 24 b.j.
Uznesenie č. 34/2011 - firme Martin Krug – Budúcnosť zakúpiť na vlastné náklady merač
spotreby el. energie a aj naďalej bude napojená na firmu Stolárstvo Šmikniar, alebo po dohode
s p. Šmikniarom uhrádzať poplatky za internet paušálne.
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OZ poveruje:
Uznesenie č. 35/2011 – Finančnú komisiu zaoberať sa žiadosťou p. Šmikniara o zníženie
nájmu a predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva konkrétny návrh
riešenia žiadosti.

OZ berie na vedomie:
Uznesenie č. 36/2011 – plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2011 podľa prílohy č.1
Uznesenie č. 37/2011 - Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Dolná
Ždaňa
Uznesenie č. 38/2011 - Návrh prevádzkového poriadku Kultúrneho strediska v Dolnej
Ždani

Andrea Murgašová
starostka obce
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