ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
12.12. 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
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová
Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Janette Brnáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice – zvukový záznam
Schválenie programu zasadnutia
Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
Návrh rozpočtu na rok 2013 -2015
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
Prerokovanie úväzku HK
Zvýšenie administratívnych poplatkov
Návrh na schválenie členov do kultúrnej komisie( p. Čížová, p. Sýkora)
Dodatok k VZN o určení príspevku na prevádzku v MŠ - z 5 € na 7 €
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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 p. Zdenku Šmikniarovú.

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

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 67/2012
OZ schvaľuje za členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Bc. Ľubomíra
Baniariho a p. Zdenku Šmikniarovú.
3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program riadneho zasadnutia. Poslanci nemali k programu žiadne výhrady.

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

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 68/2012
OZ schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Návrh VZN o miestnych daniach , miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2013
Starostka uviedla, že Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke .
K návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky.

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

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 69/2012
OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013

5. Návrh rozpočtu na rok 2013 -2015
Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce
a neboli k nemu zo strany občanov podané žiadne pripomienky, uviedla starostka obce. Dodala, že do
návrhu rozpočtu boli zapracované pripomienky od kontrolórky obce ,starostky, ekonómky obce
a zástupcu starostky.
Hlasovanie k rozpočtu:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X

Uznesenie č. 70/2012
A) OZ súhlasí s predloženými zmenami v rámci rozpočtu- presun finančných prostriedkov
z kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu vo výške 7 450 € nasledovne :
1. V programe 8 : Šport ,
Podprogram 8.1 Športové služby ,
Prvok 8.1.4. Všeobecné služby navýšiť o 3000 € - rozpočet bude 3700 €
2. V programe 7: Kultúra
Podprogram : 7.1. Kultúrne služby
Prvok : 7.1.1. Energie- klub mladých navýšiť o 1500 € – rozpočet bude 1900 €
Podprogram 7.3. MOS
Prvok 7.3.3. údržba budov, strojov navýšiť o 4 800 € - rozpočet bude 7 300 €
3. Program 9 :
Podprogram 9.1. Verejné osvetlenie
Prvok 9.1.2. Údržba znížiť o 1500 € - rozpočet bude 4 400 €
V kapitálovom rozpočte zníženie výdavkov o sumu 7 450 € - kapitálový rozpočet bude
15 801 €
B) Schvaľuje programový rozpočet na rok 2013 vrátane predloženej zmeny.
C) Berie na vedomie rozpočet obce na roky 2014 – 2015

Na zasadnutie sa dostavila poslankyňa Ing. Slavomíra Kožiarová.

6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Kontrolórka obce Mgr. Janette Brnáková uviedla, že pri zostavovaní rozpočtu sa zhodnotili príjmy
a výdavky tohto roku a podľa toho sa pripravil rozpočet na rok 2013. Dodala, že v návrhu rozpočtu
nie je zapracovaný úver na tretí bytový dom. Kontrolórka obce doporučila schváliť rozpočet na rok
2013. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra
Plán kontrol predložila kontrolórka obce Mgr. Janette Brnáková ( príloha č. 2). Oslovila poslancov, ak
majú nejaké požiadavky na kontroly, zapracujú sa do plánu kontrol.
Oliver Dávid – je potrebné dokontrolovať veci ohľadne jázd na služobnom aute, na tieto nedostatky vo
svojej správe upozornila predošlá kontrolórka obce Ing. Kasanová. Tiež požaduje do budúcna
kontrolovať, čo sa nakupuje na obecný úrad.
Kontrolórka uviedla, že nastali zmeny vo funkcii ekonómky. Boli vytknuté jazdy, zdanenie, je to v štádiu
riešenia v účtovníctve. Pri predkladaní ďalšej správy hl. kontrolóra predloží riešenie.
Bc. Ľubomír Baniari – v správe Ing. Kasanovej bolo vytknuté aj parkovanie , to sa tiež vyrieši. Jazdy sa
vedú v knihe jázd. Ing. Kasanová skonštatovala, že neprišlo k zneužitiu fin. prostriedkov, je to len
dokladová záležitosť.
Hlasovanie k plánu kontrolnej činnosti:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 71/2012
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2013.

8. Prerokovanie úväzku Hlavného kontrolóra
Zástupca starostky Bc. Ľubomír Baniari uviedol, že pri zvolení kontrolórky obce poslanci schválili úväzok
30 hodín mesačne do konca roka 2012. Navrhol aj naďalej zachovať tento 30 hodinový úväzok, nakoľko
pani kontrolórka pripravuje materiály k rokovaniam, VZN obce, spolupráca je výborná.
Oliver Dávid oslovil kontrolórku obce, či aj ona je spokojná s prácou obecného úradu.
Pani kontrolórka dodala, že so spoluprácou je spokojná, či zo strany starostky, zástupcu starostky a tiež
pracovníčok obecného úradu.
Starostka tiež vyzdvihla spoluprácu s kontrolórkou obce, kompetencií na obce je veľa a p. kontrolórka
nám ochotne pomáha.
Hlasovanie k úväzku hlavného kontrolóra:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 72/2012
OZ schvaľuje výšku úväzku hlavného kontrolóra od 1.1.2013 na 30 hodín mesačne.

9. Zvýšenie administratívnych poplatkov
Starostka navrhla zvýšenie administratívnych poplatkov za majetok obce, ktorý je určený na prenájom
fyzickým a právnickým osobám. Je to väčšinou používanie sály spoločenského domu, zasadačky,
kuchynky a vybavenia kuchynky. Navrhla zvýšiť ceny pre občanov iných obcí a rozdeliť poplatky či sa
jedná o prenájom na zárobkovú činnosť napr. predajné akcie zábavy, alebo či je to z dôvodu rodinnej
oslavy. Obec chce do budúcna investovať do obnovy kuchynky.
Hlasovanie k zvýšeniu administratívnych poplatkov:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 73/2012
OZ schvaľuje sadzby administratívnych poplatkov vyberaných obcou Dolná Ždaňa tak
ako boli predložené.

10. Návrh na schválenie členov do kultúrnej komisie
Starostka obce už na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poukázala na nefunkčnosť kultúrnej
komisie . Po odstúpení poslankyne Mgr. Márii Špilbergerovej je potrebné doplniť aj členov komisie,
ale v prvom rade zvoliť predsedu komisie. Starostka navrhla za predsedu Zdenku Šmikniarovú a za
členov komisie Mgr. Janu Čížovú a Pavla Sýkoru.
Hlasovanie ku kultúrnej komisii:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X

Proti

Zdržal sa:

Uznesenie č. 74/2012
OZ schvaľuje za predsedu kultúrnej komisie Zdenku Šmikniarovú a členov kultúrnej
komisie Mgr. Janu Čížovú a Pavla Sýkoru.

11. Dodatok k VZN o určení príspevku za pobyt v MŠ - z 5 € na 7 €
Zástupca starostky Bc. Ľubomír Baniari navrhol od 1.1.2013 zvýšiť výšku mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ na 7 € z pôvodných 5 €. Navrhol prijať Dodatok č. 3 k VZN 13/2008, kde sa upraví len § 2.
Podľa tohto § príspevok na dieťa sa neuhrádza na dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
- alebo ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Starostka dodala ,že peniaze sa použijú na rozvoj MŠ. Zakúpila sa nová práčka , žehlička, mamičky už
nemusia doma prať a žehliť prádlo z MŠ.
Hlasovanie k výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča
Zdenka Šmikniarová

X

Uznesenie č. 75/2012
OZ schvaľuje od 1.1.2013 príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 7 €.

12. Rôzne
Starostka predložila žiadosť p. Ing. Mariána Chylika o odkúpenie pozemku. Objasnila, že Ing. Chylik si
kúpil obecný pozemok na výstavbu rodinného domu, no až do konca jeho pozemku nie je
vybudovaná prístupová cesta. Starostka dodala, že oprávnenosť výdavkov v čase budovania miestnej
komunikácie bola len po koniec bytovky., takže pokračovanie tejto cesty by obec musela urobiť na
vlastné náklady. Teraz prichádza s ponukou p. Chylik na odkúpenie tohto pozemku a zhotovením
cesty na vlastné náklady.
Jozef Pročka – upozornil na to, že keď sa pozemok predá, tak len za účelom prístupovej komunikácie
a je to potrebné zahrnúť aj do zmluvy, aby si majiteľ potom na pozemku niečo nevybudoval.

Hlasovanie k predaju pozemku:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X
X

Proti

Zdržal sa:

Ivan Matuška
X

Jozef Pročka
Jozef Ďurča

X

Zdenka Šmikniarová

Uznesenie č. 76/2012
OZ schvaľuje zámer predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa- Ing. Marián
Chylik je vlastníkom pozemku na výstavbu rodinného domu , pričom k nehnuteľnosti
nie je vybudovaná prístupová cesta. Presná výmera predávanej časti prístupovej cesty
bude stanovená po vyhotovení geometrického plánu.

13. Diskusia
Neboli žiadne diskusné príspevky.

Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala poslancom a prítomným občanom za účasť a ukončila
riadne zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari

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

Zdenka Šmikniarová

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

Andrea Murgašová
starostka obce

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.12.2012 v zasadačke OcÚ v Dolnej Ždani

Uznesenie č. 69/2012
OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013

Uznesenie č. 70/2012
A) OZ súhlasí s predloženými zmenami v rámci rozpočtu- presun finančných prostriedkov
z kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu vo výške 7 450 € nasledovne :
1. V programe 8 : Šport ,
Podprogram 8.1 Športové služby ,
Prvok 8.1.4. Všeobecné služby navýšiť o 3000 € - rozpočet bude 3700 €
2. V programe 7: Kultúra
Podprogram : 7.1. Kultúrne služby
Prvok : 7.1.1. Energie- klub mladých navýšiť o 1500 € – rozpočet bude 1900 €
Podprogram 7.3. MOS
Prvok 7.3.3. údržba budov, strojov navýšiť o 4 800 € - rozpočet bude 7 300 €
3. Program 9 :
Podprogram 9.1. Verejné osvetlenie
Prvok 9.1.2. Údržba znížiť o 1500 € - rozpočet bude 4 400 €
V kapitálovom rozpočte zníženie výdavkov o sumu 7 450 € - kapitálový rozpočet bude 15 801 €
B) Schvaľuje programový rozpočet na rok 2013 vrátane predloženej zmeny.
C) Berie na vedomie rozpočet obce na roky 2014 – 2015
D) Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 71/2012
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2013.

Uznesenie č. 72/2012
OZ schvaľuje výšku úväzku hlavného kontrolóra od 1.1.2013 na 30 hodín mesačne.
Uznesenie č. 73/2012

OZ schvaľuje sadzby administratívnych poplatkov vyberaných obcou Dolná Ždaňa tak ako boli
predložené.

Uznesenie č. 74/2012

OZ schvaľuje za predsedu kultúrnej komisie Zdenku Šmikniarovú a členov kultúrnej komisie Mgr.
Janu Čížovú a Pavla Sýkoru

Uznesenie č. 75/2012
OZ schvaľuje 1.1.2013 príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ vo výške 7 €.
Uznesenie č. 76/2012
OZ schvaľuje zámer predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa- Ing. Marián Chylik je

vlastníkom pozemku na výstavbu rodinného domu , pričom k nehnuteľnosti nie je
vybudovaná prístupová cesta. Presná výmera predávanej časti prístupovej cesty bude
stanovená po vyhotovení geometrického plánu.

Andrea Murgašová
starostka obce

