ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 21.5. 2012 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: Ivica Pročková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Martina Kasanová

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

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenie
Návrh záverečného účtu obce za rok 2011
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a občanov
obce na riadnom zasadnutí OZ. Poslanec p. Ivan Matuška sa ospravedlnil.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka navrhla p. Jozefa
Pročku a p. Zdenku Šmikniarovú.
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
X

Proti

Zdržal
sa:

Uznesenie č. 20/2012
OZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 21.5.2012 schvaľuje členov návrhovej a
mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice určuje p.Jozefa Pročku a p.Zdenku
Šmikniarovú.

3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program mimoriadneho zasadnutia. Ing. Martina Kasanová –
kontrolórka obce navrhla vymeniť poradie bodov programu – bod 4 z bod 5.
Poslanci nemali k zmene 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

X
X
X

Uznesenie č. 21/2012
OZ schvaľuje zmenu programu ,mení sa poradie najskôr bod 5 potom bod 4.

4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2011
Návrh záverečného účtu obce predložila Ing. Martina Kasanová – hlavný kontrolór obce
( príloha č. 1).
Diskusia k bodu 4
Ing. Kasanová- kontrolór obce – uviedla, že k návrhu sa ešte bude sedieť aby sa mohol
schváliť a že čísla sú tam nemenné, dajú sa meniť a dopĺňať len komentáre.
Navrhuje a dáva na vedomie starostke nájsť urýchlene účtovníčku.
Poslanec Oliver Dávid navrhol zahrnúť tento bod do programu budúcej schôdze – zohnať
náhradu za účtovníčku.
Starostka dodala, že personálne záležitosti sú v jej kompetencii, súhlasí s výmenou
účtovníčky a do budúcej schôdze to vyrieši.

5. Rozpočtové opatrenia na rok 2012
Poslanci OZ obdržali rozpočtové opatrenia aj so zmenami ( príloha č. 2).
Ing. Kasanová uviedla, že nedoporučuje robiť zmeny v tom, že sa naplánuje prebytok.
Nepôsobí to dobre, z toho dôvodu, že máme pôžičky.
Treba do výdavkov naplánovať splátku úveru 11 205,35 € - do príslušnej kapitoly finančných
transakcii.

Dr. Tibor Moška sa zaujímal, či sú v rozpočtových opatreniach zahrnuté v príjmoch podielové dane 132 000 € navýšené na 140 029 €, predaj obecného majetku 38 253 €, predaj
plyn. zariadenia 38 000 €, predaj stavebných pozemkov 49 218 €. V položke opatrovateľská
služba je 0, informuje sa či do výdajov zahrnuli v rámci sociálnych služieb nejakú čiastku.
Starostka uviedla, že momentálne nie je zahrnuté, ale rozpočtové opatrenie sa robí každý rok
a v prípade potreby sa zahrnie.
Dr. Tibor Moška uviedol, že sa informuje z toho dôvodu, lebo sa dozvedel od občanov, že
deti p. Gregáňovej, ktorá potrebuje opatrovateľ. službu, sa boli informovať na OcÚ a že im
bolo povedané, že v obci opatrovateľ. služba nie je. Museli si opatov. službu zabezpečiť zo
Zvolena. Upozornil, že je novela zákona 448 a obec musí do 30.6.2012 prijať VZN kde sú
premietnuté nové ekonomické náklady pre opatr. službu a je neskoro čakať kým bude
potrebná, keď sa s tým nepočíta, nie je registrovaná a nie sú plánované finanč. prostriedky.
Radšej nech nie sú finanč. prostriedky vyčerpané ako by mali chýbať a nemalo sa s tým
počítať.
Starostka uviedla, že informácie nie sú podané správane, bola sa informovať jej dcéra p.
Stratilová kde jej boli poskytnuté informácie a p. Gregáňová nie je podľa stupňa odkázanosti
odkázaná na opatr. službu a podľa svojej diagnózy potrebuje 24 hodinovú opateru a opatrov.
služba poskytuje len určitý rozsah hodín, vyhovuje jej domáce prostredie a preto si ju
zabezpečili zo Zvolena. Obec môže poskytnúť túto službu, ale musia doložiť všetka tlačivá
a lek. posudky, lebo p. Gregáňová je odkázaná na opatrovanie o stupeň vyššie ako má obec.
Obec občanov z takýmto zdrav. Postihnutím má možnosť umiestniť do domova soc. Služieb,
ale kedže jej vyhovuje domáce prostredie p. Stratilová vie aké sú možnosti a rieši sa to.
Registrácia opatr. služby sa vybavuje, finanč. rozpočet je urobený už podľa novely zákona aj
s personálnymi podmienkami a finanč. záležitosťami.
Dr. Tibor Moška upozornil, že v dedine je dosť ľudí, ktorý potrebujú opat. službu a budú ju
potrebovať. Táto služba mala byť registrovaná do konca roka 2009, kde zákon začal platiť už
v roku 2008. Je rok 2012 a ešte nie je registrovaná, treba to vyriešiť a prijať uznesenie.
A doporučuje zverejniť na stránke obce čo všetko je potrebné k vybaveniu a aj tlačivá ktoré sa
budú dať stiahnuť.
Bc. Baniari navrhuje starostke prijať uznesenie na novelizáciu zákona do budúceho
zasadnutia.
Ing. Kasanová navrhuje navýšiť príjmy o 137 138 € ( predaj Stolárstva, plyn. zariadenia,
pozemkov), aby sa rozpísali do výdajov splatenie dlhu dexia banka 43 838,61€ a firma
Remeslo 59 406,69€ spolu 103 245,30 € , táto položka sa presunie do finanč. transakcii výdaj.
Ostane 34 292,70 €.
Poslanec Bc. Baniari navrhuje nechať na opatrov. službu 10 000 €. Ostane 24 292,70 €.
Ing. Kasanová navrhuje v prípade finanč. zostatku vybudovať miesto na separovaný odpad,
ktorý sa bude pravidelne do týždňa vyvážať. Cieľom je naučiť občanov separovať odpad,
ktorý za takéto separovanie dostanú nejaký bonus.
Starostka navrhuje nájsť vhodné miesto.
Poslanec Pročka navrhuje miesto oproti p. Mlčalovi kde je teraz kontajner.
Dr. Tibor Moška uviedol, že v minulom roku bol návrh, že by sa takéto miesto dočasne
zriadilo v priestoroch bývalého obchodu jednota, ktorý patrí p. Šmikniarovi , kým by sa
nenašlo vhodné miesto. A za to by im bolo odpustené z nájmu, alebo iný bonus.
Poslankyňa Ing. Kožiarová podotkla, že takéto miesto nie je vhodné zo strategického hľadiska
aby bolo medzi domami, lebo sa z toho bude šíriť zápach.
Starostka navrhuje naplánovať väčšiu položku do údržby budov a majetku – výmena okien
a dverí v Materskej škole, je v havarijnom stave, oprava plotu cintorína, ktorú obhliadne
staveb. komisia.

Poslanec Bc. Baniari navrhuje rozdeliť niečo na separovanie odpadu a niečo na údržbu budov
a majetku.
Dr. Tibor Moška upozornil, že zo stránky obce zmizol inzerát o predaji staveb. pozemkov.
Navrhuje dať na stránku inzerát o predaji aj s fotkou a nákresom pozemkov.
Starostka ďakuje za upozornenie, nič nesťahovali zo stránky, ale pozrie sa na to.
Ing. Kasanová navrhuje dať zvyšok sumy 24 292,70 € na rozvoj obce. Nech sa predloží riadne
čerpanie rozpočtu k nejakému dátumu.
Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu za schválenie zmien v rozpočte.
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

X
X
X

Uznesenie č. 22/ 2012
OZ ukladá starostke obce pripraviť podklady k VšZN o opatrovateľskej službe z
dôvodu novelizácie zákona.

Uznesenie č. 23/2012
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie s pozmeňovacími návrhmi uvedenými tak, ako
boli uvedené na tomto zasadnutí. Pri zapracovaní zostáva rozpočet ako vyrovnaný.

6. Diskusia
Dr. Tibor Moška sa informuje či uznesenie ktoré bolo prijaté na minulom zasadnutí ohľadom
daní z nehnuteľnosti, že bude dané do súladu z VZN a malo byť predložené na najbližšom
zasadnutí.
Informuje sa, prečo nie sú vyhlasované futbalové zápasy.
Prečo verejné osvetlenie zapína 20.15h keď je ešte vidno, treba to prestaviť na neskôr.
Ako sa postúpilo vo veci čo sa týka pozemku pod BD 3, žiadostí, kedy budú dané do užívania
a výpočtu nájomného.
Starostka uviedla, že na tomto mimoriad. zasadnutí sa preberali tieto dva body programu
ostatné veci sa budú riešiť na riadnom zasadnutí.
Byty budú dané do užívania, keď žiadatelia doložia všetky potrebné doklady, pozemok bude
vysporiadaný, keď príde vyjadrenie od ŠFRB, potom sa môžeme postupovať ďalej, nájom
bytov vypočítala kontrolórka obce Ing. Kasanová.
Osvetlenie prídu prestaviť. A ohľadom vyhlasovania futbal. zápasov, obec nemá presne
nahlásené časy od nich.

Dr. Tibor Moška upozornil ohľadom zúčtovania plynu, že vyhodnotenie 3 mesiacov je
zbytočné, treba vyhodnotiť celé zúčtovacie obdobie.
Poslanec Bc. Baniari uviedol, že sa to rieši.
Poslanec Dávid sa informuje ako sa postupuje s reklamáciou úniky tepla strechy BD 1.
Poslanec Bc. Baniari uviedol, že termín dokončenia opravy je do 31.6.2012.
Poslanec Dávid uviedol, že ČOU pre BD zapácha, ako sa to bude riešiť.
Starostka uviedla, že fekálny voz bol pokazený a najbližší týždeň by sa to malo vyriešiť.
Poslanec Dávid sa informuje či súhlasí p. Branislav Búci so ponukou správcu.
Ing. Kasanová upozornila, že správcu treba urýchlene riešiť.
Starostka dodala, že správca sa rieši a oboznámi s tým na budúcom zasadnutí.
Poslanec Dávid sa informuje v akom je riešení predaj požiarnej zbrojnice a či to bude
predložené na budúcom zasadnutí.
Starostka uviedla, že znalec to bol pozrieť a keď bude znalecký posudok vyhotovený bude sa
to riešiť.

Starostka obce Andrea Murgašová poďakoval prítomným za účasť a ukončila mimoriadne
zasadnutia OZ.
Zapisovateľka: Ivica Pročková

Overovatelia zápisnice:
Jozef Pročka

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

Zdenka Šmikniarová

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

Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
21.5.2012v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani

Uznesenie č. 20/2012
OZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 21.5.2012 schvaľuje členov návrhovej a
mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice určuje p.Jozefa Pročku a p.Zdenku
Šmikniarovú.

Uznesenie č. 21/2012
OZ schvaľuje zmenu programu ,mení sa poradie najskôr bod 5 potom bod 4.

Uznesenie č. 22/ 2012
OZ ukladá starostke obce pripraviť podklady k VšZN o opatrovateľskej službe z dôvodu
novelizácie zákona.

Uznesenie č. 23/2012
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie s pozmeňovacími návrhmi uvedenými tak, ako boli
uvedené na tomto zasadnutí. Pri zapracovaní zostáva rozpočet ako vyrovnaný.

Andrea Murgašová
starostka obce

