ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
9.6 2014 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka
Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Janette Brnáková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce za rok 2013
6. Výročná správa obce za rok 2013
7. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v Obci Dolná Ždaňa
8. Správa o výsledku finančnej kontroly
9. Žiadosti
10. Rôzne
11 . Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce na
riadnom zasadnutí OZ. Uviedla, že zasadnutie bude zaznamenané aj zvukovým záznamom.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Ivana Matušku.

Hlasovanie k overovateľom zápisnice:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
X

Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Ivan Prôčka

Uznesenie č.5 /2014
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Ivana Matušku.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia. Poslanec Bc. Baniari mal pripomienku, doplniť
bod 8 – upresniť o akú kontrolu sa jedná, doplniť kontrola subjektu MŠ.

Hlasovanie k programu:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
X

Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

X

Uznesenie č.6 /2014
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením
bodu 8 v znení: Správa finančnej kontroly – kontrola subjektu MŠ.

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 35/2012
OZ doporučuje zvolať stretnutie občanov a podnikateľov obce ohľadom riešenia územného plánu
obce Dolná Ždaňa - starostka uviedla, že momentálne táto téma nie je aktuálna, nakoľko nie sú
vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí na dotácie k vypracovaniu územnoplánovacích
dokumentácií - nesplnené
Uznesenie č. 42/2012
OZ doporučuje
OcÚ v spolupráci s Urbárom – Pozemkovým spoločenstvom riešiť výmenu
pozemkov – uznesenie stále platí. Teraz sa uskutočňujú urbárske schôdze, keď sa dorieši Urbárpozemkové spoločenstvo bude sa obec tým zaoberať - nesplnené
Uznesenie č. 4/2014
OZ ukladá obecnému úradu predložiť skutočný stav pohľadávok - splnené
Starostka informovala, že stav pohľadávok je nasledovný:

Správa o stave pohľadávok obce k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 evidovala v účtovníctve obce na účte pohľadávky vo výške 16 532,83 €, ktoré sa
preniesli do roku 2014.
K 31.5.2014 boli uhradené pohľadávky na nájomnom vo výške 7 021,27 € .
Pohľadávky , ktoré obec eviduje v účtovníctve sú zaúčtované :
na účte 318 05 nájomné stolárstvo 2 700 €
na účte 315 nájomné za byty vo výške 6 811,56 €
a k dnešnému dňu nie sú uhradené.
Obec pri vymáhaní pohľadávky nájomného za stolárstvo využila všetky zákonné postupy na
vymoženie pohľadávky. Po vypršaní lehoty na úhradu obec vymoženie pohľadávky postúpi na
exekučné konanie.
Pri vymáhaní pohľadávok za nájomné za byty obec časť pohľadávky po dohode s nájomníkom zrazí zo
zábezpeky, prípadne úhrady pohľadávok budú riešené formou splátkového kalendára.
Dlh nájomníkov za nájomné byty je menší. Tým, ktorí ešte majú podlžnosti, obec vyhotovila splátkový
kalendár.
5. Záverečný účet obce za rok 2013
Starostka uviedla, že záverečný účet obce za rok 2013 bol zverejnený na internetovej stránke obce aj
na úradnej tabuli. V stanovenej lehote na podávanie pripomienok neboli k záverečnému účtu na
obecný úrad doručené žiadne pripomienky. Starostka ďalej informovala poslancov so správou
audítorky.
Bc Baniari k záverečnému účtu mal nasledovné pripomienky:
- nesedia čísla rozpočtových opatrení podľa toho ako sa schvaľovali
- sumarizácia rozpočtu, opraviť dátum v tabuľke
- príjmové fin. operácie – rozpočet 0, skutočnosť 1340€ , poslanci schvaľovali 1392 €
- soc. fond – povinný prídel, žiada doplniť 1,05%
Kontrolórka obce uviedla, že pripomienky k záverečnému účtu bolo možné podávať do 31.5.2014.
Administratívne chyby sa opravia, ale nemôžu sa zmeniť údaje vo fin. výkazoch.
Ivan Matuška – do celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov.
Kontrolórka uviedla, že banka posiela na konci roka výpis, kde je evidovaný zostatok dlhu.
Starostka- v úverovej zmluve má obec presne stanovené, koľko musí splácať mesačne aj poplatok aj
splátku istiny. bolo to stanovené dopredu, pri podpísaním zmluvy so ŠFRB.
Kontrolórka – obce sú zadlžené väčšinou len zo ŠFRB a nemohli by v inej komerčnej banke požiadať
o úver . Preto zákon o rozpočtových pravidlách udelil výnimku , že úvery zo ŠFRB sa nepočítajú do
celkového dlhu obce.
Oliver Dávid – mal dotaz, či je splatená pôžička od firmy REMESLO .
Kontrolórka uviedla, že v tohto ročnom rozpočte je zahrnutá suma 20 000 €, niečo je už uhradené.
Do 30.6. by malo byť uhradená polovica 10 000 € a úver Prima banka 3000 €.
Pán Dávid ďalej požaduje vyčísliť zadlženosť obce v % do najbližšieho zasadnutia OZ. Tiež mal dotaz,
aby materiály na rokovanie dostávali skôr ako týždeň pred zastupiteľstvom, pretože si ich musia
naštudovať, aby sa vedeli k nim vyjadriť.
Starostka dodala, že v rokovacom poriadku sa uvádzajú 3 dni pred rokovaním OZ, tak rokovací
poriadok bol dodržaný, ale ak požadujú, môže sa zmeniť rokovací poriadok. Poslanci navrhli na
predkladanie materiálu na rokovanie 10 dní pred konaním OZ.

Riaditeľka MŠ p. Boboková mala dotaz, čo spadá do cestovného MŠ. Schválený rozpočet je 80€
a plnenie k 31.12.2013 je 256 €. V žiadnom prípade toľko nevyčerpali. Náklady na štúdium nie sú
veľké, zúčastňujú sa väčšinou školení v Žiari nad Hronom , iba pár školení bolo v Banskej Bystrici.
Dodala, že náklady na cestovnom boli max. 60 €, môže k tomu doložiť doklady.
Starostka dodala, že účtovníčka tento údaj skontroluje.
Bc. Baniari sa ďalej informoval v záverečnom účte na program 1 - administratíva, kde sa uvádza
spokojnosť občanov s poskytovanými službami samosprávy. Merateľným ukazovateľom je
percentuálne vyjadrenie obyvateľov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy. Na rok 2013
bola naplánovaná 50% spokojnosť obyvateľov . K 31.12.2013 spokojnosť obyvateľov je 40%.
Zaujímal sa, či obec robila nejaký dotazník, alebo akou formou prišla k týmto údajom.
Kontrolórka -posudzuje sa tu informovanosť občanov na internetovej stránke, na úradnej tabuli,
alebo aj ústnou formou.
Bc. Baniari – mal dotaz k bodu 2 - zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu. Merateľným
ukazovateľom je počet porád starostky so zamestnancami obce.
Starostka – v programovom rozpočte sú stanovené ciele, keď sa schvaľoval, nikto nemal výhrady ,tak
nevie prečo sú teraz výhrady k plneniu. Na obecnom úrade sa robia operatívne porady, čo treba plniť,
riešiť, sú to porady medzi starostkou a pracovníčkami obecného úradu.
Bc. Baniari – interné služby- program 2- zabezpečiť finančné zdroje na splátky úrokov z prijatých
návratných zdrojov. Merateľným ukazovateľom je počet splátok. K 31.12.2013 bolo 12 splátok.
Poukázal na to, ako sme mohli dodržať splátky, keď máme pohľadávky na nájomnom.
Starostka – platilo sa to zo zábezpeky , ktorú majú nájomníci na účtoch. Bc. Baniari k tomu dodal, či
je to tak v poriadku a je presvedčený, že obec dobre nehospodári, pretože vykazuje 12 splátok
a vieme, že niektorí nájomníci nám neplatia.
Starostka uviedla, že ŠFRB nie je platený z účtu obce, ale každý BD má svoj samostatný účet,
nezaplatený nájom sa platí zo zábezpeky nájomníka.
Poslanci navrhli schváliť záverečný účet s výhradami, nakoľko sa v ňom vyskytlo niekoľko
nezrovnalostí.
Kontrolórka uviedla, že chybné číslo uznesenia alebo dátumu nie je výhrada. Výhrada by bola, keby
záverečný účet nebol zverejnený, alebo iné údaje sú vo fin. výkazoch a iné v záverečnom účte.
Záverečný účet je v súlade s fin. výkazmi a účtovníctvom obce, je overený audítorom.
Hlasovanie k záverečnému účtu obce:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal sa:
X

X
Ing. Slavomíra Kožiarová
X

Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Ivan Prôčka

X

Uznesenie k záverečnému účtu sa neprijalo z dôvodu neschválenia záverečného účtu nadpolovičnou
väčšinou zúčastnených poslancov.

6. Výročná správa obce
Kontrolórka uviedla, že od tohto roku majú obce povinnosť vypracovávať aj výročnú správu.
Nachádzajú sa v nej tie isté údaje ako v záverečnom účte doplnené o históriu obce.

Hlasovanie k výročnej správe:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
X

Ivan Matuška
Jozef Pročka
Jozef Ďurča
X

Ivan Prôčka

Poslanci OZ nepristúpili k hlasovaniu rozdelenia prebytku, nakoľko Bc. Baniari konštatoval, že keď sa
neschválil záverečný účet nemôže sa schváliť ani celoročné hospodárenie obce.
Z dôvodu nepripravenosti poslancov na
náhradný termín dňa 24.6.2014.

zasadnutie OZ starostka ukončila zasadnutie a určila

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari

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

Ivan Matuška

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

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 9.6.2014 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani

Uznesenie č. 5 /2014
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Ivana Matušku

Uznesenie č. 6 /2014

OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodu 8
v znení: Správa finančnej kontroly – kontrola subjektu MŠ.

Bc. Andrea Murgašová
starostka obce

