OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 17. júna 2014 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice : 7 poslancov
Neprítomný: Ing. Štefan Krkoš, MUDr. Monika Poliaková
K bodu č.1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive („ďalej len „OZ“) otvoril starosta obce –
Ing. Martin Krúdy.
Privítal prítomných poslancov OZ, zamestnancov obce a hostí a konštatoval, že na zasadnutí
OZ je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ, preto ho vyhlásil za uznášania schopné.
Zároveň oboznámil s programom, ktorý vopred dostal každý poslanec OZ s pozvánkou a konštatoval,
že pozvánka spolu s programom bola zverejnená v obci obvyklým spôsobom v zákonnej lehote.
Ing. Martin Krúdy, starosta obce zmenil program nasledovne:

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva k záverečnému účtu obce za rok 2013
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu roka 2014
Návrh VZN č.1/2014 o nájomných bytoch na území obce Dobrá Niva
Návrh výšky poplatkov za prenájom priestorov školy
Vyhodnotenie činnosti obce od 13.05.2014 a plán činnosti na ďalšie obdobie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia – z á v e r

Program bol jednomyseľne schválený.
K bodu č.2

Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení: Mgr. Zuzana Smutná, Daniel Kristeľ
Za zapisovateľa zápisnice určená : Martina Kolényová
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ľubomír Švarc, Mgr. Ján Slosiarik
K bodu č.3

Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ nebola vznesená.
K bodu č.4

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 - Ing. Anna Hašková, audítor SKAU
- v správe sa konštatuje, že obec konala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách (viď
príloha)
- ekonómka obce Marcela Ponická prečítala list odporúčaní (viď príloha)
K bodu č.5

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
- doporučuje schváliť plnenie rozpočtu a záverečný účet obce Dobrá Niva za rok 2013 (viď
príloha)
K bodu č.6

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
- Ing. Ivan Hudák, predseda finančnej komisie prečítal správu finančnej komisie zo
dňa 16. 06. 2014

-2- ekonómka obce Marcela Ponická oboznámila so záverečným účtom obce za rok 2013
a. záverečný účet obce za rok 2013 schválený s výrokom „Celoročné hospodárenie bez výhrad“

Za - 7 jednomyseľne
- tvorba rezervného fondu 16.880,45,- €
- prevod nevyčerpaných finančných operácií do rezervného fondu 15.523,16,- €
Prevod do rezervného fondu celkom 32.403,61,-€
b. Prevod do rezervného fondu schválený
Za - 7 jednomyseľne
K bodu č.7

Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu roka 2014
- úpravu predniesla ekonómka obce Marcela Ponická (viď príloha)
- jedná sa o bežný rozpočet - príjmové položky
- dotácia z Ministerstva kultúry SR
- dotácia z Ministerstva kultúry SR - Monografia - kniha o Dobrej Nive
- dotácia na voľby do EÚ z Ministerstva vnútra SR
- dotácia pre ZŠ od inej obce ako zriaďovateľskej na CVČ
- dotácia z Ministerstva životného prostredia

Za - 7 jednomyseľne
K bodu č.8

Návrh VZN č.1/2014 o nájomných bytoch na území obce Dobrá Niva
- do zápisnice zapracovať zmeny (viď VZN)
Po doplnení a oprave schválené

Za - 7 jednomyseľne
K bodu č.9

Návrh výšky poplatkov za prenájom priestorov školy
- riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Mária Slosiariková oboznámila, že je veľký záujem o priestory
ZŠ, náklady na údržbu sú vysoké. Výška poplatkov je rozdelená do viacerých kategórií (viď príloha).
Poslanec Ján Cúth navrhol zvýšiť hodinovú sadzbu pre podnikateľské subjekty, jeho návrh nebol
akceptovaný. Návrh výšky poplatkov bol schválený, tak ako bol predložený.
Za - 4
Proti - 3 (Ján Cúth, Daniel Kristeľ, Mgr. Zuzana Smutná)
K bodu č.10

Vyhodnotenie činnosti obce od 13.05.2014 a plán činnosti na ďalšie obdobie
- starosta obce informoval, že sa zúčastnil:
- Valného zhromaždenenia - Spolok pre obnovu dediny - ZMOS
- VSP Hontiansko - dobronivské
- ZPOZ (obec sa stala členom)
- starosta ďalej informoval o plánovanej akcií 29. augusta 2014 pod vykrývačom v lokalite
Horné Prielohy - Kopanica na hline (Dobrá Niva + Pliešovce + Sása), v rámci akcie bude zabezpečená
kyvadlová doprava
- program hlavných osláv 760 výročia obce:
- piatok 25.07.2014 - 16.00 Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
- 18.00 Otvorenie výstavy „Dobronivou išli“
- 20.00 Zábavná show „ Milujem Dobrú Nivu“
- 21.30 Vystúpenie hudobnej skupiny Slovak Tango
- 23.00 Ohňostroj
- sobota 26.07. 2014 - 13.00 Tradičný remeselnícky jarmok a ochutnávka tradičných
dobronivských jedál
- 15.00 „S rúchom“ - autentické folklórne pásmo
- 18.00 otvorenie výstavy „Rúcho“
- 19.00 Vystúpenie DFS „Zornička“ zo Zvolena

-3- 21,30 Annabál
- nedeľa 27.07.2014 - 11,00 Ekumenická bohoslužba
- 15,00 Zábavno-športové popoludnie pre deti
- 16,00 priateľský futbalový zápas Dobrá Niva - Babiná
- výzva na protipovodňové opatrenia (obec sa zapojí, projekt je už spracovaný)
K bodu č.11 a 12

Rôzne + diskusia
Mgr. Ján Slosiarik informoval,
s medzinárodnou účasťou.

že

05.07.2014

sa

uskutočnia

Majstrovstvá

v nohejbale

K bodu č.13

Schválenie uznesenia - záver
Mgr. Zuzana Smutná prečítala návrh uznesenia. Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
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Martina Kolényová

