Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive, konaného dňa 24.októbra 2013
v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 6, neskôr sa dostavili Daniel Kristeľ, MUDr.Monika
Poliaková a Mgr.Ján Slosiarik.
K bodu 1 - Zasadnutie obecného zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing.Martin
Krúdy. Privítal prítomných a konštatoval, že vzhľadom k nadpolovičnej účasti všetkých
poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné. Oboznámil s programom zasadnutia. Program
obdržali všetci poslanci spolu s pozvánkou a bol tiež v zákonnej lehote zverejnený na úradnej
tabuli. Pretože program nebol doplnený o žiadny bod rokovania starosta dal o ňom hlasovať.
Následne poslanci program zasadnutia jednomyseľne schválili.
K bodu 2 – do návrhovej komisie boli jednomyseľne (počtom hlasov 7) schválené
MUDr.Monika Poliaková a Mgr.Zuzana Smutná a za overovateľov zápisnice boli určení
Ing.Ivan Hudák a Ing.Štefan Krkoš.
K bodu 3 – v rámci interpelácie nevystúpi nikto z prítomných.
K bodu 4 - Ing.Miroslav Vidhold, konateľ spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o.
informoval prítomných o rozbore finančných nákladov a výnosov k 30.9.2013. Celkové
náklady , plánované na rok 2013 boli vo výške 665 700,00 €, skutočnosť k 30.9.2013 je
453 705,11 €, t.j. plnenie na 68 Výnosy na rok 2013 plánované vo výške 667 500,00
skutočnosť k 30.9.2013 je 483 405, 78 €, plnenie na 72 %. Predbežný zisk k 30.9.2013 je
29 700,67 €. Konateľ spoločnosti Ing.Vidhold konštatoval, že čísla sa ešte budú meniť, ale už
napovedajú, že plán bude splnený a možno aj prekročený.
Predseda finančnej komisie Ing.Hudák prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie. Na
zasadnutí sa venovali aj poľnohospodárskej činnosti V tomto smere došlo k celkovému
zlepšeniu na všetkých úsekoch. Myslí sa už aj na budúce roky, smerovanie je dobré.
Ing.Vidhold – hovoril o problémoch i výhľadoch do budúcna, plánuje sa reproducia stáda.
Konštatoval, že niektoré záležitosti sa plánovať, resp. predvídať nedajú (opravy a pod.)
S poľnohospodárskou výrobou , ale aj s ostatnou činnosťou obecných lesov vyjadril
spokojnosť aj starosta obce Ing.Krúdy.
K bodu 5 – k rozboru obce vystúpila s informáciami ekonómka obce Marcela Ponická.
Konštatovala, že oproti predchádzajúcemu rozboru došlo prirodzene k zmenám. Na bežnom
účte došlo k prekročeniu niektorých položiek. Tento fakt vysvetlil starosta obce.
Ekonómka ďalej hovorila, že niektoré položky sú poplnené už na 90%. Veľké nedoplatky
sú napr. aj na kúrení, z dôvodu dlhotrvajúceho vykurovacieho obdobia . Bude sa musieť
prikročiť k zmene rozpočtu. Niektoré plnenia sú nulové, ale k ich plneniu už došlo v mesiaci
októbri.
Ing.Hudák informoval o zasadnutí finančnej komisie , konanej 22.10.2013, ktorá sa okrem
iného zaoberala rozborom finančného rozpočtu.
V rámci prejednávaného ďalej vystúpili:
Ing.Hudák - pri starých maštaliach je na ceste veľký výtlk. Či by nebolo možné opraviť ho ,
Starosta obce – pri asfaltovaní Dubovskej ulice sa potiahol asfalt už na väčšiu plochu, ako sa
pôvodne plánovalo. Na odstraňovaní týchto nedostatkov by sa mohli podieľať aj PD a Hyza,
lebo komunikáciu tiež využívajú,
Ing.Vidhold – súhlasí s týmto názorom. Zároveň aj pripomienkoval burinu pred areálom
sušičky,

Starosta obce – tieto pozemky sú obecné, dá sa to do poriadku a potom sa to bude už len
udržiavať.
K rozboru hospodárenia neboli vznesené žiadne pripomienky a obecné zastupiteľstvo ho
vzalo na vedomie. Rozbor je priložený k zápisnici.
K bodu 6 - ekonómka OcÚ M.Ponická informovala obecné zastupiteľstvo, že vzhľadom
k momentálnej situácii je potrebné prikročiť k úprave finančného i programového rozpočtu.
Vysvetlila jeho jednotlivé časti. Úpravy sa týkajú položiek na odvody do zdravotných
poisťovní, navýšenie na podpoložkách elektrická energia, plyn, voda. Bolo, resp už teraz je
na nich vysoké čerpanie ktoré bolo spôsobené dlhotrvajúcou zimou a vysokou spotrebou
energie na kúrenie. Hlavne zdravotné stredisko, ktoré nemá plnú obsadenosť a musí sa
vykurovať celé.
Starosta informoval, že sme dostali peniaze od BBSK na knihu ktorá má vyjsť
k budúcoročnému výročiu obce, ale tieto sa môžu použiť len na mzdy pripravovateľov
publikácie.
K úprave rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky a bola
schválená jednomyseľne. Úplné znenie je uvedené v uznesení č.17/2013.
K bodu 7 - referent OcÚ J.Slosiarik informoval prítomných so žiadosťou Lucie
Gašperanovej, Družstevná 222/15 o odkúpenie obecného pozemku. Vysvetlil, o ktorý
pozemok sa jedná a za akým účelom ho chce odkúpiť. Priechod z Mlynskej ulice poza dom
D.Bartoša na cestu ku rím.kat.kostolu ostane voľný. Situácia je priložená k žiadosti. J
Slosiarik konštatoval, že problematikou odpredaja sa zaoberala aj stavebná komisia na
svojom zasadnutí 23.10.2013. Komisia odporučila schváliť v cene 2,-€ za m2.
Hlavný kontrolór V.Kliment – navrhol schváliť len zámer predaja, pretože žiadosť nebola
nikde zverejnená. Netreba tieto veci bagatelizovať, treba vždy postupovať v zmysle
zákonných predpisov.
J.Slosiarik, referent OcÚ odpovedal, že žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke obce.
Na úradnej tabuli zverejnená nebola z dôvodu rekonštrukcie chodby, kde boli tabule
umiestnené.
V.Kliment – tieto záležitosti treba zverejňovať na vonkajšej úradnej tabuli, lebo je dostupná
v každom čase. Tu treba zverejňovať len úradne záznamy a nie reklamné a propagačné
materiály.
Starosta obce - obecný pozemok, ktorý je predmetom predaja rozlohou nie je veľký, ani
nijako inak využiteľný, v tomto prípade by sa nemal nikto ozvať , preto je za jeho odpredaj.
Návrh stavebnej komisie obecné zastupiteľstvo akceptovalo a predaj predmetného pozemku
v cene 2,-€/ m 2 schválilo počtom hlasov 8, proti 1 (Ing.Krkoš).
K bodu 8 – poslanci prejednali návrh VZN č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Dobrá Niva. Starosta pripomenul , že bol vypracovaný dodatok , na čo sa môže dotácia,
poskytnutá obcou využiť. K tomuto kroku sa prikročilo aj na základe upozornenia NKÚ.
Podľa návrhu sa nesmú finančné prostriedky použiť na dary, občerstvenie a mzdy . Žiadosť
je predpísaná pre všetkých rovnako, novým faktorom pre priznanie dotácie je aj skutočnosť,
že organizácia požadujúca dotáciu musí trvať najmenej 3 roky a vykazovať aktívnu činnosť.
B.Krajč- navrhol výšku dotácie podľa určitých kreditov, ktoré by organizácie získavali za
aktívnu činnosť a pomoc obci ,
Starosta – za úvahu to stojí, možno k takémuto systému dôjde v budúcich rokoch.
K návrhu VZN č.1/2013 neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a bolo jednomyseľne
schválené.

K bodu 9 - prerokovanie nového Územného plánu obce Dobrá Niva sa prekladá na
budúce zasadnutie . Dôvody vysvetlil starosta obce Ing.Krúdy.
K bodu 10 – hlavný kontrolór Vladimír Kliment informoval obecné zastupiteľstvo
o kontrolnej činnosti za mesiace júl, august a september 2013. Kontrolór hovoril o školení,
ktorého sa zúčastnil a na ktorom boli upozornení na niektoré záležitosti , ktoré sa majú
striktne dodržiavať. Pripravuje sa nový zákon o rozpočtových pravidlách
V mesiaci septembri vykonal kontrolu v knižnici, pripomienkoval, že nebol urobený zápis
o odovzdávaní , v dôsledku dlhodobej PN knihovníčky p.Moravčíkovej.
Starosta –knihovníčku zastupoval vedúci oddelenia kultúry p.Krajč v rámci svojho
pracovného úväzku, s tým, že mu bola upravená pracovná doba. Pretože ako vedúci oddelenia
kultúry je osobou hmotne zodpovednou, domnievali sme sa, že nie je potrebné odovzdávanie
a preberanie v písomnej forme. V knižnici klesol počet čitateľov, čo je však všeobecný trend,
treba knižnicu podporiť. Dá sa opäť žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry.
Správa hlavného kontrolóra (priložená k zápisnici) bola vzatá na vedomie bez pripomienok.
K bodu 11 - starosta obce navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi za III.štvrťrok 2013 vo
výške 30% základného platu, t.j. 309,36 €.. Odmena bola jednomyseľne schválená.
K bodu 12 - starosta obce navrhol mimoriadnu odmenu Danielovi Kristeľovi za
dozorujúce práce pri chodníku na Ul.Slobody ,vo výške 180 € brutto.. Poslanci ju
jednomyseľne schválili.
K bodu 13 - starosta konštatoval, že vyhodnotenie činnosti vykonal na pracovnom
stretnutí a pretože na zasadnutí nie je prítomný nikto z občanov, nebude sa podrobne touto
záležitosťou zaoberať. V súčasnosti sa robia menšie akcie v obci, dokončuje sa úprava
priestranstva pred obecným úradom. Pripravuje sa akcia zapaľovania adventného venca
v spolupráci s cirkvami .
K bodu 14 - r ô z n e
Ing.Hudák – na Ul.Slobody nefunguje rozhlas už dlhšiu dobu,
Starosta obce – vie sa o tom, ale musíme čakať a objednať plošinu z Pliešoviec. Boli tu pred
nedávnom a zapožičanie je dosť drahé. Musíme počkať, kým sa nazbiera viac prípadov,
D.Kristeľ – v Štúrovej ulici je zvuk rozhlasu silný, rušivý, sú zle otočené amplióny,
Ľ.Švarc – na základe informácií od občanov údajne sa robí nejaká skládka pod lipou na
Fabianovie záhrade,. Nikto z prítomných nemá o tomto probléme žiadnu vedomosť, hoci
mnohí okolo tohto miesta chodia ,
J.Cúth – opäť sa množí neporiadok okolo starej cesty na Sásu,
Ing.Hudák - opäť pripomienkoval priechody cez cestu na hlavnej ceste. Bojí sa , že dôjde
k nešťastiu,
Starosta – robili sme chodníky pri ceste, pri tom sme podávali žiadosti na nové priechody, ale
u kompetentných orgánov to neprešlo. V obci sú povolené len dva. Nechce situáciu zľahčovať
ani zbavovať zodpovednosti, ale táto komunikácia je v správe Slovenskej správe ciest.
Cúth – na Zámlyní je veľká burina,
Starosta – má sa zrušiť priecestie , t.č. sú tam závory
J.Slosiarik - reagoval na nové priecestia . Tieto musia byť od chodníka po chodník.
V prípade,, že na jednej strane cesty nie je chodník, priechod zriadený byť nemôže,
Starosta – podali sme aj projekt na osadenie meračov rýchlosti, neboli sme však vybraní

Ing.Krkoš – pred garážami PD sú pozostatky štrku, po prácach na chodníku, bolo by to treba
odpratať a vyčistiť priestor
V.Žiga – či sa nedá nič robiť s kamiónmi, ktoré prechádzajú starou cestou veľkou rýchlosťou,
J.Cúth – opakovane navrhuje a stále trvá na osadení retardérov,
Starosta – do úvahy by ešte mohol prísť aj kamerový systém. Záznamy by sa mali poskytovať
len polícii. Riešenie sa nejaké nájde, aj keď tento problém vyriešiť nebude ľahké.
K bodu 16 - schválenie uznesenia
Po skončení programu zasadnutia starosta vyzval návrhovú komisiu , aby prednieslo návrh
na uznesenie. Prečítala ho MUDr.Monika Poliaková. Uznesenie bolo schválené
jednomyseľne.
Na záver starosta obce Ing. Martin Krúdy poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

1. overovateľ: Ing.Ivan Hudák
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starosta obce

