OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 22. októbra 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive.
Prítomní:

8 poslancov
Mgr. art. Rastislav Kyslý, Ing. Peter Mlynárik, Ing. Gabriela Slabejová PhD.,
Mgr. Zuzana Smutná, Mgr. Ján Slosiarik, Ing. Marta Sýkorová, Emil Šimko,
Ján Ukrop

Ospravedlnený: 1 poslanec
Mgr. Jakub Ponický
K bodu č. 1 - Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
v Dobrej Nive
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive (ďalej len „OZ“) otvoril starosta
obce – Ing. Milan Jakubík (ďalej len „starosta obce“). Privítal prítomných poslancov,
zamestnancov obce a konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov, preto ho vyhlásil za uznášania schopné.
Zároveň všetkých oboznámil, že v zmysle § 13 bod č. 8 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive sa počas celého priebehu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Dobrej Nive bude vyhotovovať zvukový záznam.
Následne oboznámil, že každý poslanec dostal pozvánku s programom a skonštatoval,
že pozvánka spolu s programom bola zverejnená v obci obvyklým spôsobom v zákonnej lehote.
Starosta obce navrhol vzhľadom k pretrvávajúcemu problému s verejným
obstarávaním pri realizácii projektu WiFi pre Teba, vypustiť bod č. 11. Schválenie
spolufinancovania spoločného káblu so spoločnosťou Detronics, s.r.o. pri realizácii
projektu Wifi pre Teba a na pozíciu tohto bodu presunúť bod. č. 15. Schválenie
konečného predaja pozemku registra „C“ parc. č. 963/27 vo vlastníctve obce, lokalita IBV
Za mlynom, Dubovská ulica
Za – 8 jednomyseľne
Starosta obce vyzval poslancov na ďalšie doplnenie, prípadne zmeny v programe.
Keďže nikto z prítomných poslancov viac nechcel program doplniť a upraviť, upravený
program prečítal a dal o ňom hlasovať.
PROGRAM :
1. Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ v Dobrej
Nive
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
4. Plnenie uznesení zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive zo dňa 12. 08. 2020
5. Informácia konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru finančných nákladov
a výnosov k 30. 09. 2020
6. Rozbor finančného rozpočtu obce Dobrá Niva k 30. 09. 2020
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7. Informácia a o prebiehajúcom konaní JPÚ v lokalite IBV Za Višničkami, a schválenie
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

zmeny územného plánu k lokalite IBV Za Višničkami
Informácia projektanta k aktuálnemu stavu pripravenosti projektovej dokumentácie
verejnej kanalizácie
Schválenie Dohody o urovnaní k Zmluve o podmienkach zabezpečenia projektovej
dokumentácie stavby a realizácii stavby „Dobrá Niva – IBV Studničný jarok,
inžinierske siete“ a podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka
k časti Stavby, s Ing. Ondrej Martinec a Ing. Mária Martincová
Schválenie poskytnutia návratných finančných výpomocí (pôžičky) obci z prostriedkov
Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020
Schválenie konečného predaja pozemku registra „C“ parc. č. 963/27 vo vlastníctve
obce, lokalita IBV Za mlynom, Dubovská ulica
Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu kalendárneho roka 2020
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti na III. Q 2020
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za III. Q 2020
Schválenie zámeru o odkúpenie časti pozemku registra „E“ parc. č. 4409/1 a celého
pozemku registra „E“ parc. č. 4409/7 vo vlastníctve obce na základe žiadosti
PD Dobrá Niva, a. s., Nám. SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva
Informácia ohľadom havarijného stavu osvetlenia v sále KD
Vyhodnotenie činnosti obce od 12. 08. 2020 a plán činností na ďalšie obdobie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia – z á v e r

Za – 8 jednomyseľne
K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení:

Ing. Peter Mlynárik
Emil Šimko

Za overovateľov zápisnice boli schválení:

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.
Mgr. Zuzana Smutná

Zapisovateľom zápisnice je schválená zapisovateľka:

Martina Kolényová

K bodu č. 3 – Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
Občianka Eva Straková prostredníctvom mailu vzniesla interpretáciu na starostu obce
a poslancov OZ a to: Prístrešok nad vchod, prekrytie balkónov, odvodnenie zo žľabov
z bytovky, veľký kontajner na sklo. Požiadavky sú vznesené na bytovky na ulici kpt. Nálepku.
Starosta obce reagoval, že cez Tendernet sme uskutočnili verejné obstarávanie, kde sa nikto
neprihlásil a preto sa musí verejné obstarávanie zopakovať. Starosta obce ďalej informoval, že
problém odvodnenia konzultoval so stavebnými firmami. Problém tejto lokality je ten, že celá
vyasfaltovaná plocha po obrubníky je zároveň aj hraničnou plochou pozemku. Predbežná
cenová kalkulácia vrátane ekožľabou, odvodňovacích rúr, bez prác je cca 7 500 €. Čo sa týka
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kontajnera na sklo 1100 l nádoba je podľa jeho názoru zbytočná, lebo na sklo sú tam dve 240 l
nádoby, ktoré nie vždy sú zaplnené. V prípade potreby sa tieto môžu ešte doplniť.
Poslanec Ing. Peter Mlynárik vzniesol požiadavku na rekonštrukciu schodov od ulice Slobody
smerom ku škole, nakoľko sú už v nie dobrom stave, čo v zime môže spôsobovať problémy.
Starosta obce reagoval, že o tomto probléme vieme a budeme sa snažiť v rámci našich kapacít
a poveternostných podmienok to vyriešiť.
Poslanec Ján Ukrop predniesol svoje interpelácie a aj interpelácie od občanov. Opýtal sa, prečo
sa stáva, že obecný úrad je pre dovolenku všetkých zamestnancov zatvorený. Navrhol, aby sa
zamestnanci pri čerpaní dovoleniek striedali. Ide hlavne o dni, keď je sviatok napr. v utorok
alebo vo štvrtok. Starosta obce reagoval, že pracovníci obce majú nárok na dovolenku a jedná
sa vždy len o jeden deň, interpeláciu zoberieme na vedomie.
Ďalšou interpeláciou od poslanca Jána Ukropa bolo, že dňa 07. 09. 2020 si všimol, že nákladné
autá do nášho lomu vozia stavebný odpad cca 5 000 t. S členom komisie životného prostredia,
pôdohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu ( ďalej len „komisia životného
prostredia“) Petrom Klimentom to išli preveriť, následne bol oboznámený starosta obce
s Jánom Slosiarikom. Po prešetrení sa zistilo, že Ján Rausa, ktorý má nehnuteľnosť na
Slávikovej ulicu ponúkol firme Getastav, že do lomu môžu vyviesť tento stavebný odpad.
Nasledovalo stretnutie s Jánom Rausom, kde prisľúbil, že tento odpad bude odstránený.
Doteraz sa tak nestalo a dokonca tento stavebný odpad bol zavezený zeminou.
Starosta obce reagoval, Ján Rausa bol upozornený, že odpad musí byť odstránený a dostali sme
od neho prísľub, že sa tak aj stane. V prípade, že sa tak nestane budeme sitáciu riešiť
prostredníctvom polície.
Poslanec Ján Ukrop reagoval, že keďže sa tak doteraz nestalo, podáva podnet on osobne.
Ďalšou interpeláciou od poslanca Jána Ukropa, ktorú obdržal od občana, ktorý cestoval vlakom,
že pohľad na starú ČOV je strašný, nakoľko je tam veľký neporiadok. Jeho osobne nahnevalo,
že pracovný stroj UNC v čase 16.30 hod. v utorok po pracovnej dobe opustil priestor starej
ČOV a išiel smerom na námestie, požiadal, že chce vidieť príkaz na jazdu a taktiež upozornil,
že strieborné vozidlo, ktoré neriadil zamestnanec obce vošlo do areálu starej ČOV v čase
16.45 hod. Poslanec Ján Ukrop informoval, že keďže kľúče má zrejme viac ľudí, od sponzora
vybavil dve nové zámky a požiadal, aby kľúče boli len na obecnom úrade resp. aby jeden kľúč
mal poverený zamestnanec.
Starosta obce reagoval, že niektoré úpravy sa už na starej ČOV začali realizovať. Vysvetlil, že
niektoré veci, ktoré sú tam uskladnené môžu pôsobiť ako neporiadok. Je tam uskladnené napr.
palivové drevo resp. stavebný materiál, nakoľko keď je potrebné vykonať malé údržby, tak sa
to využíva. Čo sa týka situácie, že tam niekto vošiel, nemá o tom vedomosť a bude to riešiť.
Ďalšou otázkou poslanca Jána Ukropa bola, že pri jeho účasti na inventarizácii majetku na píle
sa zistilo, že niektoré stroje, ktoré boli v inventárnom súpise fyzicky tam neboli, zamestnanec
obce povedal, že to treba dať vyradiť nakoľko bývalý starosta obce Ing. Martin Krúdy dal pokyn
odviesť stroje do šrotu. Opýtal sa ako sa to bude riešiť, pretože len s vyradením z inventárneho
súpisu sa on ako poslanec neuspokojí, pretože podľa jeho názoru buď v minulosti došlo ku zle
vykonanej inventarizácii alebo došlo ku krádeži.
Starosta obce povedal, že pri tej inventarizácii nebol a nevie o aké stroje sa jedná. On osobne
nikdy žiadny príkaz na vyradenie alebo predaj strojov nedal. Požiadal poslanca Jána Ukropa,
aby všetky interpelácie dal na obec písomne a budeme na ne reagovať.
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Poslanec Ján Ukrop ďalej prezentoval ďalší podnet od občana, ktorý si následne osobne preveril
a zistil, že došlo k odmontovaniu ŠPZ z nášho zásahového hasičského vozidla a
boli namontované na iné vozidlo súkromnej osoby, čo má aj zdokumentované na fotografiách
a videozáznamoch z iných obcí. Požiadal starostu obce, keďže došlo k závažnému trestnému
činu, aby zamestnanec, ktorý to urobil bol pokarhaný, nakoľko došlo k znefunkčneniu
zásahového vozidla.
Starosta obce reagoval, že už tento podnet podal raz písomne, na ktorý mu aj písomne
odpovedal a informoval o tom aj poslancov OZ. Oznámil, že osobne bol stav skontrolovať
a o zistení informoval poslancov v liste.
Poslanec Ján Ukrop sa opýtal, že ako sa rieši stav, nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí OZ
Ľubomír Švarc informoval, že mu bola odcudzená orná pôda pri lome na Slávikovej ulici.
Ján Slosiarik, referent úseku VS, SP, ŽP a MO informoval, že žiadosť o odpredaj obecného
pozemku Ľubomíra Švarca bola v plnom rozsahu bola zamietnutá. Bolo mu vysvetlené, že
v zmysle zákona opakovanú žiadosť môže podať po uplynutí 12 mesiacov. Do dnešného dňa
takáto žiadosť nebola podaná, čiže momentálne nie je čo riešiť.
K bodu č. 4 - Plnenie uznesení zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive zo dňa 15. 08. 2020
Uznesenie č. 79/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive odporúča starostovi obce
pripraviť projekt technického riešenia s rozpočtom na odvodnenie stavieb: SO 01 Bytový dom
A (súp. č. 50) , SO 02 Bytový dom B (súp. č. 51) na ulici kpt. Nálepku a zároveň vstúpiť do
jednania s vlastníkom susednej nehnuteľnosti – parcely registra „C“parc. č. 578/1 vo
vlastníctve – SENIOR DOBRÁ NIVA, n.o., Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva o možnosti
zvedenia dažďových vôd na predmetnú parcelu. Starosta obce informoval, že k odvodneniu
stavieb na ulici kpt. Nálepku už podal informáciu pri interpelácii a konštatoval, že sa budeme
snažiť, aby sa nám toto odvodnenie podarilo urobiť ešte v tomto roku.
Uznesenie č. 81/2020 – Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive odporúča Starostovi obce riešiť
havarijný stav konštrukcie strechy na prístavbe budovy Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o..
Starosta obce informoval, že firma Štefana Melicha vykonáva rekonštrukčné práce na streche
prístavby budovy Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o.. Po technickej stránke, by už mala byť
strecha zastabilizovaná.
K bodu č. 5 - Informácia konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru
finančných nákladov a výnosov k 30. 09. 2020
Konateľ Obecných lesov Dobrá Niva s. r. o., Ing. Miroslav Vidhold, podal podrobnú informáciu
k rozboru finančných nákladov a výnosov spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o.
k 30. 09. 2020. Informoval, že ťažba dreva je splnená na 87 %, z toho ťažba obnovná úmyselná
+ náhodná na 135 %, ťažba predrubná do 50 rokov je splnená na 6 %, ťažba predrubná nad 50
rokov na 58 %. Obnova lesa – zalesňovaním bola splnená na 98 % a výrub krov a nežiadúcich
drevín na 42 % a uhadzovanie haluziny na 100 %. Čerpanie finančných nákladov k 30. 09. 2020
bolo vo výške 457 229,07 €, čo predstavuje 59 % plnenie z celkových nákladov. Čerpanie
výnosov k 30. 09. 2020 predstavuje výšku 559 069,32 €, čo je 72 % z plánovaných ročných
výnosov.
Poslankyňa a predsedníčka komisie finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce
(ďalej len „finančná komisia“) Ing. Gabriela Slabejová informovala, že členovia finančnej
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komisie sa na svojom zasadnutí podrobne zaoberali rozborom a odporúčajú zobrať na vedomie
informáciu konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru finančných nákladov a
výnosov k 30. 09. 2020.
Poslanec Emil Šimko sa opýtal, že ako to bude vyzerať v poslednom štvrťroku 2020.
Konateľ Obecných lesov Dobrá Niva s. r. o., Ing. Miroslav Vidhold odpovedal, že plán ťažby
dreva v tomto roku by mal byť splnený, všetko bude závisieť od rozhodnutia krízového štábu
k akým opatreniam proti šíreniu pandémie COVID-19 dôjde od budúceho týždňa. Celulózke
Ružomberok je potrebné vyviesť ešte cca 800 m3. Taktiež bude ešte potrebné zobchodovať cca
43 kusov hovädzieho dobytka. Čo sa týka spoločných poľovačiek, sú naplánované dve dvojdňové
poľovačky na diviaky. Na záver konštatoval, že predpokladá, že rozpočet by mal byť ku koncu
roka naplnený a záväzky voči obci splnené.
Poslanci OZ zobrali informáciu k rozboru finančných nákladov a výnosov spoločnosti Obecné
lesy Dobrá Niva s. r. o. k 30. 09. 2020 na vedomie. Rozbor je priložený k zápisnici.
K bodu č. 6 - Rozbor finančného rozpočtu obce Dobrá Niva k 30. 09. 2020
Marcela Ponická podrobne informovala o plnení rozpočtu obce Dobrá Niva k 30. 09. 2020.
V kapitálovom rozpočte neprišli žiadne kapitálové príjmy, vo výdavkovej časti sa v 3. Q. 2020
účtuje o výstavbe miestnej komunikácie v IBV Za mlyn vo výške 30 717,30 € z vlastných
zdrojov. Ostatné kapitálové výdavky sa týkajú už hodnotených období. Vo finančných
operáciách nastali zmeny len vo výdavkovej časti finančných operácií, pretože sa v nich účtuje
o splátkach istín úverov ŠFRB. V bežnom rozpočte v príjmovej časti sa účtujú podielové dane,
ktoré sú nižšie, ako boli plánované v priemere o 10 až 12 %. Ostatné príjmy sú zatiaľ napĺňané
podľa schváleného rozpočtu, týkajú sa splátok nájmu, úhrad vystavených faktúr, príjmov
z výberu daní a poplatkov. Čerpanie výdavkovej časti sa pohybuje adekvátne k hodnotenému
obdobiu, pretože sa veľmi ovplyvniť nedajú (napr. mzdy, odvody, energie, poistky, PHM,
pravidelné faktúry za komunálny odpad od spoločnosti Marius Pedersen a.s.), ostatné položky
vykazujú šetrenie.
Súčasťou obecného rozpočtu je aj rozpočet ŽŠ s MŠ J. S. Neresnického v Dobrej Nive, ktorej
obec ponížila na základe schváleného Dodatku č. 1/2020 k VZN č 10/2019 O určení dotácie
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Niva a pre centrá
voľného času pre rok 2020 originálne kompetencie jeden mesiac o 20 % a ostatné mesiace
zatiaľ až do konca roka o 10 %.
Čerpanie rozpočtovaných príjmov celkom:
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov celkom:
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu k 30. 09. 2020
Výsledok hospodárenia (bez finančných operácií) k 30. 09. 2020:

1 393 793,00 €
1 217 427,92 €
176 365,08 €
211 641,89 €

Ing. Gabriela Slabejová PhD., poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie informovala, že
členovia finančnej komisie odporúčajú Rozbor finančných nákladov a výnosov Obce Dobrá
Niva a ZŠ s MŠ J. S. Neresnického v Dobrej Nive k 30. 06. 2020 zobrať na vedomie.
Poslanci zobrali informáciu k rozboru finančných nákladov a výnosov Obce Dobrá Niva
a ZŠ s MŠ J. S. Neresnického v Dobrej Nive k 30. 06. 2020 na vedomie. Rozbor je priložený
k zápisnici.
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K bodu č. 7 - Informácia a o prebiehajúcom konaní JPÚ v lokalite IBV Za Višničkami, a
schválenie zmeny územného plánu k lokalite IBV Za Višničkami
Starosta obce požiadal prítomného Ing. Juraja Kuchára z Geodetickej a projekčnej kancelárie
Lush.spol. s r. o. Zvolen., aby informoval o prebiehajúcom konaní jednoduchých pozemkových
úprav v lokalite IBV Za Višničkami. Ten poskytol poslancom OZ grafický materiál a vysvetlil,
že na základe schváleného zámeru vykonať jednoduché pozemkové úpravy v lokalite IBV Nad
Višničkami za účelom výstavby rodinných domov v zmysle Územného plánu obce Dobrá Niva
sa rozbehlo prípravné konanie. Starosta obce podal žiadosť o povolenie vykonať jednoduché
pozemkové úpravy na Okresnom úrade Zvolen, pozemkovom a lesnom odbore, ktorý rozbehol
prípravné konanie, v ktorom zisťoval záujem vlastníkov pozemkov o vysporiadanie
predmetných pozemkov. Následne konanie stopla pandémia COVID-19. Po uvoľnení opatrení
boli vlastníkom pozemkov distribuované anketové lístky, taktiež boli aj zvolaní na stretnutie
do kultúrneho domu, kde im boli podané podrobné informácie. Vysvetlil, že na základe týchto
krokov sa podarilo získať až 75 % preukázateľných súhlasov vlastníkov, čo okresnému úradu,
pozemkový a lesný odbor postačuje, aby mohli vydať rozhodnutie, že povoľujú tento projekt.
Napriek tomu so starostom obce dňa 29. 09. 2020 zavolali vlastníkov pozemkov, ktorí dali
nesúhlasné stanovisko na obecný úrad, aby každému individuálne vysvetlili zámer projektu
a zistili aké majú výhrady ku projektu. Niektorí vlastníci pozemkov po stretnutí zmenili svoje
stanovisko na kladné, ale napr. jeden vlastník pozemku dopredu upozornil, že využije všetky
právne prostriedky, aby zabránil v realizácii projektu. Po právnej stránke sa mu to určite
nemôže podariť, nakoľko disponujeme s väčšinovými súhlasmi, ale keďže s najväčšou
pravdepodobnosťou by to išlo na súd, projekt nebude trvať dva, ale predĺži sa možno aj na päť
rokov. So starostom obce teda premysleli a navrhli, aby cesta išla vrchom lokality. Ing. Juraj
Kuchár podotkol, že sa jedná o jednu z najkrajších lokalít aké doteraz robil, nakoľko je tam
krásny výhľad na celú Dobrú Nivu. Upozornil, že problém pri preložení cesty môže vzniknúť
s tým, že sa tam nachádza bezpečnostné ochranné pásmo plynu. Navrhol, aby bol zavolaný
projektant, ktorý by preskúmal možnosti a vypracoval prípadnú štúdiu k zmene územného
plánu, aby cesta mohla byť posunutá. Taktiež so starostom obce navrhol, aby do územného
plánu bola zahrnutá aj lokalita okolo základnej školy, ktorá môže riešiť občiansku vybavenosť
obce.
Poslanec Emil Šimko sa opýtal, že či by sa jednalo o doplnenie resp. o posunutie v územnom
pláne. Ing. Juraj Kuchár odpovedal, že to musí preskúmať projektant a navrhnúť najlepšie
riešenie.
Poslanec Ing. Peter Mlynárik sa opýtal, že či pri dažďoch nebude v lokalite problém
s odvodnením. Ing. Juraj Kuchár odpovedal, že toto je otázka na projektanta, ktorý pri zmene
územného plánu s tým musí počítať a pripraviť riešenie.
Mgr. Zuzana Smutná konštatovala, že víta takýto návrh na novú zmenu v územnom pláne,
nakoľko by bola veľmi nerada, aby sme ľudom robil napriek. Vysvetlila, že na jednej z tých
záhrad sa bola pozrieť a uznala, že ani ona by s pôvodným návrhom nesúhlasila.
Starosta obce poďakoval za informácie Ing. Jurajovi Kuchárovi a konštatoval, že v programe
mal bod aj hlasovanie za schválenie zmeny územného plánu k lokalite IBV Za Višničkami, ale
keďže nemáme ešte všetky potrebné informácie k rozhodnutiu, navrhol, že počkáme na
vypracovanú štúdiu k zmene územného plánu v tejto lokalite a až na základe nej sa bude potom
hlasovať.
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K bodu č. 8 - Informácia projektanta k aktuálnemu stavu pripravenosti projektovej
dokumentácie verejnej kanalizácie
Starosta obce požiadal prítomného Ing. Mariána Hronca ako hlavného projektanta tlakovej
kanalizácie a ČOV v obci Dobrá Niva, aby informoval k aktuálnemu stavu pripravenosti
projektovej dokumentácie verejnej kanalizácie.
Ing. Marián Hronec informoval, že do dnešného dňa bola spracovaná projektová dokumentácia
na III. etapu, ktorá bola vypracovaná v roku 2007 a IV. etapa bola vypracovaná v roku 2017.
Pri kompletizovaní týchto projektových dokumentácií sme nenašli stavebné povolenie
a nenašlo sa ani na obvodnom úrade.
Poslankyňa Ing. Marta Sýkorová informovala, že ako starostka obce v roku 2007
s Ing. Mariánom Hroncom vypracovávala projektovú dokumentáciu na III. etapu. Očakávalo
sa, že sa budú čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, nakoniec sa tak nestalo,
nakoľko sme boli ako neoprávnený žiadateľ, pretože obec nemala viac ako 2000 obyvateľov.
Z tohto dôvodu sa nepokračovalo ani v stavebnom a ani v územnom konaní.
Ing. Marián Hronec potvrdil, že v tom období to bolo naozaj tak, že keďže obec nemala viac
ako 2000 obyvateľov, nemohli sa žiadať peniaze z európskych fondov, ale len
z Environmentálneho fondu do výšky max. 200 000 €.
Poslankyňa Ing. Marta Sýkorová konštatovala, že z Environmentálneho fondu sme peniaze
dostali v roku 2007 a aj v roku 2010. Tieto nesúviseli priamo s III. etapou, ale s dostavaním
čističky odpadových vôd.
Ing. Marián Hronec zosumarizoval, že v obci je vybudovaná I. etapa, ktorá tvorí časť ČOV1. sekcia a úsek I. etapy, ďalej II. etapa kanalizácie a stavebná časť rozšírenia ČOV pre II. a III.
etapu. Problém je teraz v tom, že dokumentácia, ktorá bola vypracovaná v roku 2007, čo je 13
rokov dozadu, odvtedy sa zmenila legislatíva a pri tejto projektovej dokumentácii obci chýbajú
vyjadrenia od správcov inžinierskych sieti. Čiže obec musí zahájiť činnosť vybavovania
územného konania a následne stavebného povolenia pre III. etapu a to isté platí aj pre IV. etapu.
Aby sa mohla žiadať dotácia je potrebné mať vydané stavebné povolenie, v opačnom prípade
finančné prostriedky žiadať nemôžme. Taktiež je potrebné prehodnotiť projektovú
dokumentáciu na skutkový stav obce, nakoľko pri jej príprave ešte v roku 2007 bol v obci
funkčný aj bitúnok, s ktorým sa v projektovej dokumentácii počítalo t. j. 3300 ekvivalent.
Keďže bitúnok už v obci nefunguje, vznikla by disproporcia pri porovnaní s počtom
obyvateľov.
Poslankyňa Ing. Marta Sýkorová informovala, že v decembri 2019 bola podaná žiadosť o NFP
z Environmentálneho fondu na technické dovybavenie ČOV do 3300 ekvivalent a bola
posúdená ako úspešná, len jej nebolo vyhovené, nakoľko zrejme nebol dostatok finančných
prostriedkov. Vyjadrila názor, aby sa obec nepúšťala do ďalších etáp, nakoľko je to
v nedohľadne. Do 15. 12. 2020 je ale možnosť opäť podať žiadosť na Environmentálny fond,
pretože iné zdroje odkiaľ by sme finančné prostriedky mohli žiadať zatiaľ nefungujú (Národný
plán obnovy Slovenska). Apelovala na starostu obce, aby po podaní tejto žiadosti zaloboval,
aby finančné prostriedky z dotácie na podporné aktivity vo výške 783 895 € obec získala,
nakoľko sa to podarilo napr. obciam Látky, Tvrdošovce, Chotča, Hosťová...
Starosta obce reagoval, že neustále hľadá kroky ako sa dostať k financiám a túto investíciu
zrealizovať. Čo sa týka lobingu snaží sa do toho vtiahnuť aj ďalšie obce v okolí a okresné mesto
Zvolen. V rámci Zásobníka projektov Banskobystrického samosprávneho kraja tento projekt je
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tam evidovaný a nielen teda dostavba ČOV, ale komplet vybudovanie kanalizácie v obci.
Dôvod, prečo chceme, aby tento projekt bol realizovaný je najmä ochrana vodného zdroja.
Vedenie BBSK a aj vedenie Mesta Zvolen vedia o našej požiadavke, žiaľ na ministerstvo sa
starostovi obce zatiaľ nepodarilo dostať. Taktiež informoval, že na obci momentálne prebieha
kontrola z Inšpekcie životného prostredia a s najväčšou pravdepodobnosťou budeme
sankciovaní za starú ČOV. Informoval, že na Inšpekciu životného prostredia napísal rozsiahli
list, ktorý bude posunutý ďalej na Ministerstvo životného prostredia SR. Starosta obce ďalej
upozornil, že územné a stavebné konanie trvá cca 6 až 8 mesiacov a bez týchto konaní
v prípade, že vyjde výzva nebude možné projekt podať, nakoľko ho nestihneme doprojektovať
a vydané platné stavebné povolenie je povinnou prílohou žiadosti.
Ing. Marián Hronec taktiež konštatoval, že veľkým plus môže byť, že v prípade vydaného
stavebné povolenia obec uskutoční aj výberové konanie na zhotoviteľa, kde v projekte uvádza
už konkrétnu sumu, ktorú obec potrebuje. Na záver uviedol, že v hre bude veľký balík peňazí
a určite treba byť pripravení.
K bodu č. 9 - Schválenie Dohody o urovnaní k Zmluve o podmienkach zabezpečenia
projektovej dokumentácie stavby a realizácii stavby „Dobrá Niva – IBV Studničný jarok,
inžinierske siete“ a podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka k
časti Stavby, s Ing. Ondrej Martinec a Ing. Mária Martincová
Starosta obce informoval, že ide o dodržanie zmluvných podmienok z minulých rokov, kedy sa
obec zaviazala v spolupráci s investorom IBV Studničný jarok vybudovať aj miestnu
komunikáciu a parkovisko. Investor komunikáciu vybudoval z vlastných prostriedkov a chce
od obce, aby mu časť nákladov preplatila. Teda, aby obec miestnu komunikáciu odkúpila za
sumu 6 842 €, čo je len pomernou časťou výdavkov na jej realizáciu. Celková suma
vybudovania predmetnej komunikácie je vo výške 37 341,42 €. Obec ešte bude musieť
dobudovať info kábel.
Poslanec Ing. Peter Mlynárik, konštatoval, že sa jedná o záväzok z minulosti, musíme sa s ním
vysporiadať.
Poslankyňa Ing. Marta Sýkorová sa vyjadrila, že sa jedná o zle postavenú zmluvu z minulého
volebného obdobia, manželia Martincovi však prejavili dobrú vôľu a odpustili obci ešte
5 000 € a zmluvu schváliť musíme.
Poslanec Emil Šimko upozornil, že prístupová cesta bude s najväčšou pravdepodobnosťou
poškodená, pri výstavbe rodinných domov ťažkými mechanizmami.
Ing. Gabriela Slabejová PhD., poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie sa priklonila
k názoru, že bola podpísaná zmluva, ktorú v prípade, že by ju obec nedodržala mohla, by sa
dostať do problémov. Konštatovala, že členovia finančnej komisie odporúčajú predmetnú
dohodu schváliť.
Poslanci jednomyseľne schválili dohodu o urovnaní k Zmluve o podmienkach zabezpečenia
projektovej dokumentácie stavby a realizácii stavby „Dobrá Niva – IBV Studničný jarok,
inžinierske siete“ a podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka k časti
Stavby, s Ing. Ondrej Martinec a Ing. Mária Martincová
Za – 8 jednomyseľne
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K bodu č. 10 - Schválenie poskytnutia návratných finančných výpomocí (pôžičky) obci z
prostriedkov Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020
Starosta obce informoval, že nezadlžené samosprávy získali možnosť požiadať do 31. 10. 2020
o návratnú bezúročnú pôžičku z Ministerstva financií SR z dôsledku výpadku podielových daní
od štátu, pre našu obec vo výške 39 418 €. Splatnosť pôžičky je po roku 2024 v 4. splátkach.
Starosta obce konštatoval, že podľa neho je túto pôžičku výhodné zobrať, nakoľko nevieme
v akej výške budeme dostávať podielové dane v budúcom roku. Finančné prostriedky z pôžičky
je možné použiť na bežné výdavky a je možné ich zúčtovať spätne za rok 2020. V prípade
nevyčerpania finančných prostriedkov budú presunuté do rezervného fondu obce. Starosta obce
prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva k prijatiu návratných zdrojov
financovania obce – poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020, v ktorom
konštatuje, že odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť pôžičku vo výške 39 418 €. Starosta
obce na záver konštatoval, že v kuloároch sa pošepkáva, že je možné, že vláda SR nakoniec
pôžičku prekvalifikujú ako nenávratnú, to je zatial ale len domnienka.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie poskytnutia návratných finančných výpomocí
(pôžičky) obci z prostriedkov Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Za – 7
(Mgr. art. Rastislav Kyslý, Ing. Peter Mlynárik, Ing. Gabriela Slabejová
PhD., Mgr. Zuzana Smutná, Mgr. Ján Slosiarik, Ing. Marta Sýkorová,
Emil Šimko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ján Ukrop)
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva k prijatiu návratných zdrojov financovania
obce – poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na
kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 je priložené k zápisnici.
K bodu č. 11 - Schválenie konečného predaja pozemku registra „C“ parc. č. 963/27 vo
vlastníctve obce, lokalita IBV Za mlynom, Dubovská ulica
Starosta obce informoval, že zámer bol schválený a je potrebné schváliť konečný odpredaj
pozemku.
Ing. Gabriela Slabejová PhD., poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie informovala, že
členovia finančnej komisie odporúčajú schváliť konečný odpredaj predmetného pozemku za
nie menej ako 35 € za m2.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal iný návrh, starosta obce dal hlasovať za schválenie
konečného predaja pozemku registra „C“ parc. č. 963/27 vo vlastníctve obce, lokalita IBV Za
mlynom, Dubovská ulica vo výške 35 € za m2.
Za – 8 jednomyseľne
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K bodu č. 12. - Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu kalendárneho roka 2020
Ekonómka obce Marcela Ponická vysvetlila jednotlivé úpravy vo finančnom rozpočte obce.
Návrh na úpravu finančného rozpočtu pre rok 2020
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Položka
Navýšenie

Názov
Predaj pozemkov

Suma
v EUR
+ 18 060 €

Kapitálové výdavky
Položka

Názov

Nová položka Projektová dokumentácia III. etapa kanalizácia
Projektová dokumentácia-Chodník na ulici
8. marca
Prístupová komunikácia - Studničný jarok,
Nová položka
odkúpenie
Nová položka

Poníženie

Fekálny náves

Suma
v EUR
+ 10 680 €
+

3 000 €

+

6 842 €

-

5 042€

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

Navýšenie

Za komunálne odpady

Suma
v EUR
+ 1 623,44

Navýšenie

Správne poplatky

+

Položka

Názov

177,50 €

Bežné výdavky

Navýšenie

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

Suma
v EUR
+
2 000 €

Poníženie

Údržba budov

-

Položka

Názov

2 000 €

Ing. Gabriela Slabejová PhD., poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie informovala, že
členovia finančnej komisie odporúčajú schváliť predloženú úprava finančného rozpočtu obce v
priebehu kalendárneho roka 2020. Pripomienku mala poslankyňa Ing. Marta Sýkorová, ktorá
nesúhlasí s úpravou na položke V716 – Projektová dokumentácia III. etapa.
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Za – 6
Proti – 2
Zdržal sa - 0

(Mgr. art. Rastislav Kyslý, Ing. Peter Mlynárik, Ing. Gabriela Slabejová
PhD., Mgr. Zuzana Smutná, Mgr. Ján Slosiarik, Emil Šimko)
(Ing. Marta Sýkorová, Ján Ukrop)

K bodu č. 13. - Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti na III. Q 2020
Hlavný kontrolór obce Vladimír Kliment informoval, že všetci poslanci dostali písomne
vypracovanú správu v materiáloch a bude zverejnená aj na webovej stránke obce. Informoval,
že uskutočnil kontrolu nájomných zmlúv na pozemky určené na poľnohospodárske účely na
základe doplnenia do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva
na II. polrok 2020 obecným zastupiteľstvom. Konštatoval, že všetky nájomné zmluvy sú platné
a upozornil, že niektorým už síce skončila platnosť, ale na základe Zákona o prenájme
pozemkov určených na poľnohospodárske účely boli tieto automaticky predĺžené. Upozornil,
že medzi Obecnými lesmi Dobrá Niva s.r.o. a PD Dobrá Niva a.s. je podpísaná zámenná zmluva
o využívaní pozemkov na poľnohospodárske účely z dôvodu ich scelenia v jednej lokalite.
Poslanci zobrali správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za III. Q. 2020
na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 14. - Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za III. Q 2020
Starosta obce na základe vykonanej práce za III. Q. 2020 navrhol hlavnému kontrolórovi obce
odmenu vo výške 25 % t. j. 292,25 €.
Keďže nikto z poslancov nenavrhol inú odmenu, starosta obce dal hlasovať za schválenie
odmeny hlavnému kontrolórovi Obce Dobrá Niva za III. Q 2020 vo výške 25 % základného
platu, t. j. 292,25 €.
Za – 7
(Mgr. art. Rastislav Kyslý, Ing. Gabriela Slabejová PhD., Mgr. Zuzana
Smutná, Mgr. Ján Slosiarik, Ing. Marta Sýkorová, Emil Šimko, Ján Ukrop)
Proti – 1
(Ing. Peter Mlynárik)
Zdržal sa - 0
K bodu č. 15. - Schválenie zámeru o odkúpenie časti pozemku registra „E“ parc. č. 4409/1
a celého pozemku registra „E“ parc. č. 4409/7 vo vlastníctve obce na základe žiadosti
PD Dobrá Niva, a. s., Nám. SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva
Ján Slosiarik, referent úseku VS, SP, ŽP a MO priblížil informácie k žiadosť o odkúpenie časti
pozemku od PD Dobrá Niva a.s.
Poslanec Emil Šimko sa opýtal, že či sa jedná o trvalý trávnatý porast. Ján Slosiarik, referent
úseku VS, SP, ŽP a MO odpovedal, že áno.
Poslanec Mgr. Ján Slosiarik podporil tento zámer aj vzhľadom na históriu poľnohospodárskeho
družstva, zamestnávajú veľa dobronivčanov a stále sa snažia aj v týchto ťažkých podmienkach
poľnohospodárstvo zachovávať.
Poslanec Ján Ukrop konštatoval, že vzhľadom na dobré vzťahy s poľnohospodárskym
družstvom treba im vyhovieť.
Starosta obce sa opýtal, že či nie je potrebné zvolať finančnú komisiu a komisiu výstavby a
územného plánovania, nakoľko sa jedná o obdobný prípad ako pri žiadosti Ľubomíra Švarca
ml., aby sa neurobil precedens.
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Ing. Peter Mlynárik sa opýtal, že či predmetný pozemok potrebujú odkúpiť, či sa to nedá riešiť
zámenou pozemkov resp. dlhodobou nájomnou zmluvou.
Starosta obce odpovedal, že poľnohospodárske družstvo nemá svoje pozemky, obhospodarujú
pozemky, ktoré majú v prenájme.
Poslanec Mgr. Ján Slosiarik konštatoval, že v prípade ak chce poľnohospodárske družstvo
realizovať investičnú výstavbu, je to možné len na pozemkoch vo vlastníctve.
Starosta obce konštatoval, že on si spoluprácu a dobré vzťahy s poľnohospodárskym družstvom
nesmierne váži a tiež sa prikláňa k vyhoveniu ich žiadosti.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie zámeru o odkúpenie časti pozemku registra „E“ parc.
č. 4409/1 a celého pozemku registra „E“ parc. č. 4409/7 vo vlastníctve obce na základe žiadosti
PD Dobrá Niva, a. s., Nám. SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva.
Za – 5
(Mgr. art. Rastislav Kyslý, Mgr. Zuzana Smutná, Mgr. Ján Slosiarik,
Ing. Marta Sýkorová, Ján Ukrop)
Proti – 2
(Ing. Peter Mlynárik, Ing. Gabriela Slabejová PhD.)
Zdržal sa – 1 (Emil Šimko)
K bodu č. 16. - Informácia ohľadom havarijného stavu osvetlenia v sále KD
Starosta obce podrobne informoval ohľadom havarijného stavu osvetlenia v sále Kultúrneho
domu v Dobrej Nive. Vysvetlil, že osvetlenie je už po životnosti a z 54 svietidiel momentálne
svieti už len 14. Tento stav je nevyhovujúci, nakoľko sa okrem kultúrnych akcií konajú v sále
aj spoločenské a súkromné akcie. Informoval, že uskutočnil finančný prieskum a spolu
s jedným občanom z Dobrej Nivy, ktorý chce obci pomôcť urobil zadarmo projekt svetlotechnický posudok. Vyčíslil, že koľko by stáli už kvalitnejšie svietidlá s 5. ročnou
zárukou. Veľké svietidlo je v cene 99 € za kus a malé svietidlá v cene 44 € za kus. Taktiež bude
treba doplniť svietidlá na pódiu, kde je momentálne len jedno funkčné svietidlo. Ďalší problém,
ktorý sa v kultúrnom dome minulý týždeň pri dažďoch ukázal je, že nám zateká strecha na troch
miestach v sále a v šatni kultúrneho domu. Bola zavolaná firma, ktorá urobí kontrolu
prestrešenia, nakoľko sa jedná o havarijný stav.
Poslanec Emil Šimko sa opýtal, že či výmena svietidiel sa bude realizovať len v sále alebo aj
na chodbách kultúrneho domu.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ sa jedná len o výmenu svietidiel v sále kultúrneho domu.
Poslankyňa Ing. Marta Sýkorová informovala, že keď bola starostkou obce v roku 2009 v sále
kultúrneho domu sa prerábala elektroinštalácia a dopĺňali sa svietidlá, tieto práce vykonal
Miroslav Paprčka. Navrhla, aby sa pri oprave strechy finančne podieľalo aj poľnohospodárske
družstvo v zmysle percentuálneho rozdelenia vlastníctva kultúrneho domu.
K bodu č. 17.- Vyhodnotenie činnosti obce od 12. 08. 2020 a plán činností na ďalšie
obdobie
Starosta obce informoval, že momentálne prebieha výberové konanie na zhotoviteľa stavby
rekonštrukcie Domu služieb. Projektová dokumentácia je kompletná vrátane stavebného
povolenia a v najbližších dňoch podmienky výberového konania budú zverejnené aj vo
vestníku. Ďalším výberovým konaním, ktoré momentálne prebieha je na rekonštrukciu
chodníka na ulici 8. marca, kde cez miestnu akčnú skupinu sme získali dotáciu vo výške 36 000
€. Otváranie obálok bude v piatok 23. 10. 2020. Starosta obce ďalej informoval, že je veľmi
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rád, že aj napriek situácii s COVID-19 sa uskutočnili Oslavy SNP s tradičným lampiónovým
sprievodom, vatrou a menšou zábavou na Kole. Všetkým, ktorí sa osláv zúčastnili a uctili si
pamiatku tých, ktorí za nás v Slovenskom národnom povstaní bojovali poďakoval. Ďalej
poďakoval riaditelke školy PaedDr. Márii Slosiarikovej a Mgr. Jánovi Slosiarikovi a taktiež
Jánovi Polcovi ale aj ostatným, ktorí sa pričinili o to, že náš rodák Juraj Slávik Neresnický má
pamätnú tabuľu umiestnenú na Chate M. R. Štefánika. Ďalšou informáciou bolo, že cez systém
Tendernet prebehlo výberové konanie na výrobu a osadenie prestrešenia balkónov a vchodov
bytoviek na ul. kpt. Nálepku. Táto výzva sa bude musieť ale zopakovať, nakoľko sa do výzvy
nezapojila žiadna firma. V pondelok 26. 10. 2020 sa uskutoční stretnutie, kde príde zhotoviteľ
rekonštrukčných prác na priecestí ŽSR, kde sme reklamovali, že dochádza k zosuvu násypu po
osadení odvodňovacieho výpustu. Keď tieto práce dokončia, obec na základe dohody s ŽSR
bude realizovať opravu chodníka od priecestia smerom na námestie. Na záver informoval, že
v priebehu augusta sa v obci uskutočnila rozsiahla oprava výtlkov, niektoré boli reklamované
a následne aj opravené. Výberové konanie na realizátora prebehlo cez Tendernet a výsledné m2
za uskutočnené práce boli premeriavané dvakrát, aby fakturovaná suma bola za skutočnosť.
K bodu č. 18 a č. 19. - Rôzne a diskusia
Poslanec Ing. Peter Mlynárik sa vrátil k interpelácii poslanca Jána Ukropa nakoľko z jeho
strany zaznelo pár obvinení voči obci. Vyjadril, že na určité veci je potrebné sa pozerať
s určitým nadhľadom a v súčasnosti potrebuje spoločnosť skôr upokojiť, nakoľko zo všetkých
strán sa na nás valia len negatívne informácie. Upozornil, že napriek dôkaznej situácii, keď
došlo k preloženiu ŠPZ, určite sa tým neznížila „boja schopnosť“ hasičského auta a už vôbec
nedošlo k trestnému činu. Hovoriť môžeme maximálne o priestupku a v prípade kontroly môže
dôjsť k zadržaniu vodičského preukazu ak bude vodič prichytení pri vedení vozidla bez ŠPZ.
Ak k takejto situácii došlo, v prvom rade je to na štatutárovi obce, aby dohliadol, aby sa takáto
situáciu viac neopakovala. Zopakoval, že na takéto situácie sa treba pozerať z nadhľadom
a určite to netreba riešiť cez poslancov a na zasadnutí OZ a netreba sa opičiť po niektorých
poslancoch, ktorí si vytĺkajú politické body a pozornosť obviňovaním a získavaním senzácií,
čo v konečnom dôsledku nikam nevedie.
Poslanec Mgr. Ján Slosiarik poďakoval za osadenie informačných tabulí v obci, je veľmi rád,
že aj po jeho niekoľkoročnom interpelovaní sa to podarilo zrealizovať. Ďalej sa potešil, že sa
urobili cyklotrasy. Poďakoval, za zrealizovanú opravu výtlkov a taktiež za kontajnery na zelený
odpad , ktoré sú rozmiestnené po obci, čo uľahčuje prácu občanom obce. Ďalej informoval, že
na zasadnutí komisie školstva, kultúry, športu a práce s mládežou sa zaoberali a hodnotili
zrealizované akcie a taktiež o problémoch s priestormi pre deti a mládež. Ďalej poďakoval za
uskutočnený výstup na chatu M. R. Štefánika a umiestnenie pamätnej tabule J. S. Neresnického,
kde táto tabuľa bola vyrobená v troch kópiách a sú okrem chaty umiestnené aj na obecnom
úrade a v základnej škole. Finančne to zastrešila obec. Poďakoval aj všetkým, ktorí sa tejto
akcie zúčastnili, menovite zástupkyni obce Mgr. Zuzane Smutnej a poslancovi Ing. Petrovi
Mlynárikovi s rodinou. Mala to byť pôvodne veľká akcia, kde bolo prihlásených 77 ľudí, ale
z dôvodu situácie s pandémiou COVID-19 sa nakoniec výstupu zúčastnilo 16 ľudí. Ďalej
informoval, že práce v lesoparku Borový hájik sa pomaličky pohli, v septembri sa tam
uskutočnila aj brigáda. Na záver poďakoval za výborne zrealizované športové podujatie Avropa
Gavúrky run, ktoré sa konalo v septembri. Trošku ho zamrzelo, že takáto úspešná akcia nebola
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v regióne viacej spropagovaná a nenapísal sa článok ani do My žurnál a ani do Dobronivských
novín. Pri tejto príležitosti vyzval a poprosil všetkých z obecných spolkov, aby prispievali do
Dobronivských novín, aby boli pestré.
Starosta obce informoval, že práve dostal informáciu, že od 24. 10. 2020 bude vyhlásený
lockdown a bude prebiehať aj celoslovenské testovanie. Bližšie informácie zatiaľ nemáme, ale
u nás v obci by s testovaním nemal byť problém, nakoľko máme vyhovujúce priestory napr.
kultúrny dom, čiže obec túto akciu určite zrealizuje s maximálnymi epidemiologickými
opatreniami čo najlepšie.
Starosta obce sa vrátil k poslancovi Jánovi Ukropovi a jeho interpelácii. Vyjadril sa, že ho mrzí,
ako niektoré veci predniesol. Ohradil sa voči dvom veciam a to, že vykonal „poslanecký
prieskum“ bez toho, aby niekoho informoval, že či môže do daných priestorov vstúpiť. Opýtal
sa ho, že v prípade úrazu, kto by niesol za to zodpovednosť a požiadal ho, aby neúkoloval
zamestnancov obce. Taktiež poslanca Jána Ukropa požiadal, aby zámky, ktoré vybavil
sponzorsky si zobral, pretože nemôžme vedieť, či on alebo niekto iný od nich nemá kľúč a bude
mať možnosť vstupovať do priestorov obce.
Poslanec Ján Ukrop reagoval, že vo všetkom je jeden veľký neporiadok, on je len zodpovedný
poslanec, ktorý si nechce zvyšovať politický kredit, ale chce aby boli veci na poriadku. Podľa
jeho názoru, keď to bude komunikovať verejne na zasadnutí OZ, tak sa veci určite pohnú
dopredu.
Ján Slosiarik, referent úseku VS, SP, ŽP a MO reagoval, že je poverený vedením prevádzky
služieb a po niektorých slovách, ktoré odzneli má potrebu sa zamestnancov na prevádzke
zastať. Opatrenia sa už začali robiť na starej ČOV, ktorá od určitého času začala slúžiť aj ako
zberný dvor a nebolo to len počas volebného obdobia starostu obce Ing. Milana Jakubíka. Treba
si uvedomiť, že máme piatich zamestnancov prevádzky a sú na nich kladené veľmi veľké
nároky, kosia, asfaltujú, vypiľujú stromy, v zime sa robí zimná údržba a určite nedriemu ak si
to niekto myslí. Stále je veľa práce a popri tom sa aj stará ČOV začína čistiť, ale nie je to možné
urobiť za pár týždňov.
K bodu č. 20 - Schválenie uznesenia – z á v e r
Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ prečítal Ing. Peter Mlynárik. Poslankyňa Ing. Marta
Sýkorová navrhla, aby sa do uznesenia doplnilo že obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi
obce riešiť havarijný stav strechy a osvetlenia v Kultúrnom dome v Dobrej Nive.
Za – 7
(Mgr. art. Rastislav Kyslý, Ing. Peter Mlynárik, Ing. Gabriela Slabejová
PhD., Mgr. Zuzana Smutná, Mgr. Ján Slosiarik, Emil Šimko, Ján Ukrop)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Marta Sýkorová)
Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Milan Jakubík poďakoval prítomným za účasť,
konštruktívne riešenie bodov programu zasadnutia OZ a zasadnutie OZ ukončil.
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Starosta obce: Ing. Milan Jakubík
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I. overovateľ: Ing. Gabriela Slabejová
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II. overovateľ: Mgr. Zuzana Smutná
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Zapisovateľ: Martina Kolényová
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