Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive, konaného
dňa 26.9.2013 v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive
Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 8
Ospravedlnený 1 (Mgr. Ján Slosiarik)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing.Martin Krúdy.
Privítala prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov , preto ho vyhlásil za uznášania schopné. Zároveň oboznámil
s programom zasadnutia, ktorý dostal každý poslanec spolu s pozvánkou . Program bol
zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli .
Starosta obce zároveň doplnil program nasledovne:
bod 3 – kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
bod 7 – správa nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2012
Program bol jednomyseľne schválený a je priložený k zápisnici.
Bod l - splnený
K bodu 2 – do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválené MUDr.Monika Poliaková
a Mgr.Zuzana Smutná., za overovateľov zápisnice určení Mgr.Vladimír Žiga a Ján Cúth.
K bodu 3 – uznesením č. 12/2013 bolo uložené referentovi úseku VS,SP, ŽP a MO
pripraviť a zaslať list vlastníkom rodinného domu, Mlynská 67/5, ohľadne vykonania
zabezpečovacích a udržiavacích prác na predmetnom dome.
J.Slosiarik informoval OZ, že dom je už v predaji. Má vedomosť o tom, že sa už koná
ohľadne búracieho povolenia. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné konať v zmysle
uznesenia.
K bodu 4 – v rámci interpelácie občanov a poslancov vystúpil poslanec Ján Cúth .
Hovoril o tom, že pred kultúrnou pamiatkou v Mlynskej ulici je stále štrk, pri dažďoch ide
stále dolu , splavuje ho na cestu. Či by sa tam nedalo položiť niečo pevnejšie, väčšie ploche
skaly, resp. upraviť toto priedomie. Ďalej sa pýtal aj na fasádu do ulice smerom ku mlynu..
Na interpeláciu odpovedal starosta Ing. Krúdy. Hovoril, že pred dom namiesto štrku sa
nemôže dať asfalt, pretože sú proti tomu pamiatkári. Na fasádu momentálne nie sú peniaze
z vlastných zdrojov. Dávajú sa projekty na opravu, zatiaľ sme neboli úspešní, dávajú sa však
aj ďalej t.č. na Mínisterstvo kultúry. Opravy sa urobia, len ak dostane peniaze,, mohlo by to
byť aj z fondov EÚ.
K bodu 5 - a) – konateľ Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. Ing.Miroslav Vidhold
informoval obecné zastupiteľstvo o plnení rozpočtu spoločnosti za 1. Polrok 2013. Rozbor
finančných nákladov a výnosov k k 30.6.2013 bol písomne vypracovaný,dostali ho spolu
s ostatnými materiálmi všetci poslanci. Ing.Vidhold ho komentoval podľa jednotlivých
položiek.
Ing.Hudák sa pýtal konkrétne na poľnohospodárski výrobu, na stav s krmivami a pod.,
chcel, aby poslanci mali určitý obraz o tejto činnosti obecných lesov.
Ing.Vidhold v zmysle otázky odpovedal, že tento rok pre poľnohospodársku činnosť,
v rastlinnej oblasti nebol dobrý. Mnohé veci ovplyvnili suchá, čo sa odzrkadlilo aj stave
krmív. Hovoril aj o tom, že pšenicu, zničila zver, nie sú vysoké výnosy. Spomenul aj
živočíšnu výrobu, stav dobytka i o tom, že sa pripravuje rekonštrukcia stáda. Taktiež
informoval o kalamite v Čerešňovej v mesiaci august, ktorú spôsobila veterná smršť.

Ing.Hudák , predseda finančnej komisie podotkol, že všetky čísla z rozboru sú už vlastne
neaktuálne, pretože už sa chystá rozbor k 30.9.2013,
Starosta obce Ing.Krúdy konštatoval, že v porovnaní sledovaného obdobia s vlaňajším
rokom sú výsledky lepšie. Uvidíme, aký bude trištvrterok. Rozbor bude vyhodnotený na
obecnom zastupiteľstve, ktoré sa plánuje v októbri..
Ing.Krkoš – pýtal sa, aký je plánovaný odstrel zveriny. Robí škodu poľnohospodárom
a pýtal sa aj na štiepkovanie drevnej hmoty
Ing.Hudák – aký jer pomer lesa a náletových drevín.
Na otázky odpovedal konateľ obecných lesov Ing.Vidhold. Obecné zastupiteľstvo vzalo
informáciu konateľa Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. k rozboru finančných nákladov
a výnosov k 30.6.2013 na vedomie.
K bodu 5 b) konateľ Obecných lesov Ing. Vidhold navrhol odpredaj motorového vozidla
SCANIA . Toto je v podstate nepoužiteľné a len zbytočne sa platí za parkovanie. Návrh na
základe vyjadrenia poisťovne je 8.280 EUR .
Obecné zastupiteľstvo zvážilo okolnosti a návrh odpredaja v navrhovanej sume 8.280 EUR
bez DPH jednomyseľne schválilo.
K bodu 5 c) – Ing.Vidhold informoval obecné zastupiteľstvo o zámere zapojiť sa do výzvy
číslo 2013/PRV/1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Ing. Vidhold hovoril o sume pre celú
republiku, kde ide cca o 23 mil eur a záujemcov je veľa .
Starosta obce ozrejmil celú genézu, ktorá predchádza celému procesu schvaľovania .
Horeuvedený zámer Obecných lesov Dobrá Niva ,s.r.o. bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6 - obecné zastupiteľstvo sa v tomto bode zaoberalo rozborom finančného
rozpočtu obce k 30.6.2013. Tento bol písomne vypracovaný a zaslaný poslancom na
preštudovanie s materiálmi OZ a je taktiež priložený k zápisnici.
K rozboru Základnej školy s materskou školou podala informáciu riaditeľka ZŠ s MŠ.
Pretože rozbor je tiež písomne vypracovaný konštatovala , že plenie je adekvátne
k sledovanému obdobiu, t.j. cca na 50%. Ďalej informovala o stave zamestnanosti na
základne škole, počtoch žiakov i počtoch krúžkov. Hovorila aj o stave v materskej škole, kde
sa otvorila štvrtá trieda. Vyzvala prítomných k prípadným dotazom.
Ing.Hudák informoval prítomných, že bol na školskej rade a kvitoval záujem detí
o mimoškolské činnosti v centre voľného času,
Ing.Krkoš sa pýtal, koľko detí bude chodiť do novootvorenej 4.triedy v MŠ,
PaedDr.Slosiariková – momentálne je tam 15 detí, budú tam chodiť aj dvojročné deti
K rozboru hospododárenia vystúpila ekonómka OcÚ M.Ponická. Rozpočtom sa zaoberala
aj finančná komisia na svojom zasadnutí. Hovorila podrobne k niektorým záležitostiam, jedná
sa však aj v tomto prípade už o neaktuálne údaje. Hovorila však už aj o údajoch aktuálnych,
ktoré budú predmetom rozboru k 30.9.2013. Aj úpravy rozpočtu z 11.7 budú zreteľné až na
budúcom zasadnutí, resp. v ďalšom rozbore.
Obecné zastupiteľstvo vzalo rozbor finančného rozpočtu obce k 30.6.2013 na vedomie bez
pripomienok.
K bodu 7- ekonómka OcÚ M.Ponická hovorila o stanovisku audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke. K 31,12.2012. Podľa jej slov stanovisko dopadlo dobre, spokojná bola aj
audítorka. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou
účtovanou závierkou bol vzatý na vedomie tvorí súčasť zápisnice.

K bodu 8 - starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Okresného súdu, trestného
oddelenia vo Zvolene o zvolenie prísediacich na súde. Aj v tomto období chodili od nás 3
osoby. Je však potrebné zvoliť, resp,. prevoliť ich na ďalšie obdobie, ktoré je 4 - ročné.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 140 zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jednomyseľne zvolilo
prísediacich : Irenu Kormanovú dňom 29.10.2013 a Soňu Buchanovú, dňa 29.10.2013.
K bodu 9 – Ing.Krúdy, starosta obce informoval o o činnosti obce za obdobie od 11.7.013
a oboznámil s plánom činnosti na nasledujúce obdobie. Hovoril o výstavbe chodníka
v katolíckom cintoríne. Materiál si dávala cirkev, obec hradila práce. Pri organizovaní
futbalového turnaja Mikroregiónu Pliešovská kotlina bola daná do užívania nová sociálnoprevádzková budova na miestnom futbalovom ihrisku. Starosta konštatoval, že to nebola
lacná stavba, ale mnohé práce boli urobené sponzorsky od domácich firiem ale napr. aj od
OPTIM-u Krupina, ďalej sa realizuje 2. etapa výstavby chodníka na ulici Slobody , je tesne
pred kolaudáciou, spomenul aj ďalšie aktivity : realizácia prác v rámci ochrany pred
povodňami – úprava brehov Neresnice, nové verejné obstarávanie prác pri rekonštrukcii
verejného osvetlenia , rôzne kultúrne a športové podujatia, ako aj rôzne iné aktivity a práce
menšieho rozsahu. Hovoril tiež o realizácii bezpečnostného projektu na ochranu osobných
údajov, ktorý musí mať vypracovaný každá inštitúcia ktorá prichádza do styku s rodnými
čislami či inými osobnými údajmi. Túto povinnosť ukladá zákon a bude sa to sledovať.
Zhotovenie tohto bezpečnostného projektu bude stáť 1.200 €. Z ďalších plánov je
dokončenie výstavby chodníka na ul. Slobody, asfaltovanie Dubovskej ulice a tiež spomenul
niektoré aktivity menšieho rozsahu. Zmienil sa už aj o budúcoročných oslavách 760 . výročía
prvej písomnej zmienky o našej obci. Samotné oslavy by sa mali konať v dňoch 25.až 27.júla
2014.
K bodu 10 a 11 – rôzne, diskusia :
Poslanec D.Kristeľ sa pýtal, prečo sa nestavia bytovka
Starosta obce – zastalo na to územnom konaní, nie je to stále náš pozemok. Slovenský
pozemkový fond dal len 13.9.2013 súhlas k bezplatnému prevodu parcely.
Iné pripomienky do diskusie neboli, preto starosta obce Ing.Krúdy vyzval návrhovú komisiu ,
aby predniesli návrh na uznesenie.
K bodu 12 – návrh na uznesenie prečítala MUDr.Monika Poliaková. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
1. overovateľ : Ján Cúth
2. overovateľ: Mgr.Vladimír Žiga
Zapísala: Anna Noskovičová

Ing.Martin Krúdy
starosta obce

