OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 6. júna 2019 o 17:00 hodine
v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dobrej Nive.
UZNESENIE č. 10/2019:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE BERIE NA VEDOMIE :
1. Interpeláciu občanov obce na starostu obce a poslancov OZ.
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej
Nive zo dňa 25. 04. 2019.
3. Informáciu predsedu Komisie životného prostredia, pôdohospodárstva, obchodu, služieb
a cestovného ruchu o prerokovaní žiadosti p. Jany Kováčovej , Dobrá Niva, o schválenie
nájmu časti pozemku vo vlastníctve obce a o stave obecných chát.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Dobrá Niva k Záverečnému účtu Obce Dobrá Niva
za rok 2018.
5. Informáciu predsedníčky Komisie finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce
k rozboru Záverečného účtu Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2018.
6. Účtovný hospodársky výsledok obce k 31. 12. 2018.
7. Správu Osobitnej komisie pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcií
v zmysle zákona č.357/2004 Z. z. v znení zákona č.545/2005 Z. z. o podanom Oznámení
funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu obce za rok 2018
k 31. 03. 2019.
8. Správu o spracovaní Územného plánu Obce Dobrá Niva, Zmeny a doplnky č. 1.
9. Informácie starostu obce k vyhodnoteniu činností obce od 25. 04. 2019 a plán činností
na ďalšie obdobie.
10. Žiadosť Márie Šimkovej, Nám. SNP 44/3, 96261 Dobrá Niva o prenájom nebytových
priestorov v budove PS I, Mlynská 65/1, 962 61 Dobrá Niva..
UZNESENIE č. 11/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE SCHVAĽUJE :
1. Predložený Záverečný účet Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2018 a
„Celoročné hospodárenie bez výhrad“
2. Prebytok rozpočtu v sume 99.296,83 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 324,80 EUR navrhujeme použiť
na:
a) tvorbu rezervného fondu v sume 70.158,65 EUR
b) tvorbu fondu údržby a opráv v sume 7.087,09 EUR
c) na vysporiadanie zostatku finančných operácií 22.051,09 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý z prebytku bežného rozpočtu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 324,80 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 324,80 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia
§ 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 7.087,09 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 70.158,65 EUR + zisk z PČ po zdanení 1.795,98 EUR = 71.954,63 EUR.
3. Úpravu finančného rozpočtu obce v priebehu kalendárneho roka 2019 (viď príloha):
4. Predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dobrá Niva
na II. polrok 2019.
5. Podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon
o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) Územný plán Obce Dobrá Niva,
Zmeny a doplnky č. 1.
6. V zmysle § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle Stavebného
zákona Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dobrá Niva č. 3/2019 o záväzných častiach
Územného plánu Obce Dobrá Niva, Zmeny a doplnky č. 1, ktoré je prílohou č. 1 tohto
uznesenia.
7. Predložený strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Dobrá Niva 2017 – 2026“.
8. Predložený Program odpadového hospodárstva Obce Dobrá Niva na roky 2016 – 2020.
9. Zámer prenajať časti nebytových priestorov v budove PS I, Mlynská 65/1,
962 61 Dobrá Niva.
UZNESENIE č. 12/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE SÚHLASÍ :
1. So spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania
návrhu Územného plánu Obce Dobrá Niva, Zmeny a doplnky č. 1, ktorých prehľad tvorí
prílohu č. 2 tohto uznesenia.
2. So zohľadnením pripomienok uvedených v stanovisku Okresného úradu Banská Bystrica,
Odboru výstavby a bytovej politiky ako nadriadeného orgánu územného plánovania, ktoré
je prílohou č. 3 tohto uznesenia.
UZNESENIE č. 13/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE RUŠÍ:
1. Uznesenie č. 24/2016, bod č. 4 zo dňa 18. 08. 2016.
UZNESENIE č. 14/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE UKLADÁ:
1. Komisii finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce pokračovať v riešení
vymáhania dlhodobých pohľadávok obce v zmysle uznesenia č.8, bod 2 zo dňa 25. 04. 2019.
T- najbližšie zasadnutie OZ
2. Komisii výstavby a územného plánovania prerokovať žiadosť o nájom so žiadateľkou
Máriou Šimkovou, Nám. SNP 44/3, 962 61 Dobrá Niva z pohľadu plánovaného
technického zariadenia priestorov budovy PS1 , Mlynská 65/1, 962 61 Dobrá Niva.
T – najbližšie zasadnutie OZ
3. Komisii výstavby a územného plánovania prešetriť havarijný stav a navrhnúť technické
riešenie opravy pódia v areáli KOLO.
T- najbližšie zasadnutie OZ
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UZNESENIE Č. 15/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE ODPORÚČA:
1. Starostovi obce dodatočne vypracovať Zmluvu o dielo (ZoD) na realizáciu strechy
na robotníckej ubytovni na Podholienci s prideleným súpisným číslo 731 v zmysle
Obchodného zákona, zmluvu zverejniť na internetovej stránke obce spolu s objednávkami
na výmenu okien a strechy.
T- najbližšie zasadnutie OZ

Ing. Milan Jakubík
starosta obce

