Zápisnica
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva , konaného dňa 25.apríla 2013 v zasadačke Obecného
úradu v Dobrej Nive
Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 7
K bodu 1 – zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedol starosta obce Ing.Martin Krúdy.
Privítal prítomných, konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov , preto ho vyhlásil za uznášania schopné. Zároveň oboznámil prítomných s programom
a informoval aj o zmene v programe . Pretože sa nestihol pre iné pracovné záležitosti urobiť rozbor
finančného rozpočtu obce k 31.3.2013, vypúšťa sa bod 8, v ktorom sa mala táto problematika
prejednávať a v tejto súvislosti sa vypúšťa aj bod 4 c) Informácia konateľa spoločnosti Obecné lesy
s.r.o. k rozboru finančných nákladov a výnosov spoločnosti k 31.3.2013. Bod 5 – návrh na schválenie
záverečného účtu, ostatné body sa potom posunú, v bode 8 – bude schválenie záverečného účtu.
Ďalšie doplnky do programu nemal nikto, program bol s uvedenými zmenami bol jednomyseľne
schválený.
K bodu 2 – do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválené MUDr.Monika Poliaková
a Mgr.Zuzana Smutná, za overovateľov zápisnice boli určení Ján Cúth a Ing.Ivan Hudák .
K bodu 3 – v rámci interpelácie občanov na starostu obce a poslancov OZ nevystúpil nikto
z prítomných .
K bodu 4 - a) – informáciu o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. za rok 2012
predniesol konateľ spoločnosti Ing.Miroslav Vidhold. Rozbor finančných nákladov a výnosov je
písomne vypracovaný a tvorí súčasť zápisnice. Podal výklad k niektorým položkám. Vyjadril sa aj
k poľnohospodárskej činnosti, kde sa vyskytlo niekoľko problémov v chove hovädzieho dobytka.
K tomuto bodu zaujal stanovisko aj starosta Ing.Krúdy, navrhol však problém riešiť na valnej
hromade spoločnosti . Doporučil poslancom aby si rozbor priniesli na zasadnutie valnej hromady.
Pripomienkoval niektoré záležitosti , ktoré by sa mali podrobne prejednať a riešiť, tak aby u laika
nevyvolávali dojem, že obecné lesy sú pre obec nevýhodné .
Ing.Vidhold – nesúhlasí s jeho názorom, lesy sa nemôžu využívať len ako zdroj ziskov za každú cenu
Starosta – spoločnosť bola vytvorená práve za tým účelom, aby prinášala zisky obci. Na kritiku má
ako starosta právo. Ale všetko by sa malo doriešiť na valnej hromade, treba sa na ňu pripraviť.
b) - Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo prerozdelenie zisku vo výške
5 947,61€ a to , aby sa uvedená suma previedla do fondu technického rozvoja.
K bodu 5 – návrh na schválenie záverečného účtu obce – predseda finančnej komisie informoval ,
že komisia zasadla dňa 22.4.2013 a okrem iného zaoberala sa aj záverečným účtom obce za rok
2012, ale aj rozborom finančných nákladov Obecných lesov s.r.o. za rok 2012. Ing.Hudák kladne
hodnotil činnosť spoločnosti Obecné lesy , konštatoval, že aj napriek rôznym problémom sa činnosť
spoločnosti rozširuje.

K záverečnému účtu podala informáciu ekonómka OcÚ . Podala vysvetlenie k niektorým položkám,
hlavne výdavkovej časti rozpočtu a tiež o úpravách rozpočtu v roku 2012, celkom to bolo 6x.
Hovorila o prekročení niektorých rozpočtovaných položiek. Bolo to spôsobené prechodom vo funkcii
ekonómky,
starosta obce – niektoré položky sa prekročili, spôsobila to hektická doba na konci roka, navyše sa
menili ekonómky OcÚ, celkove kapitola prekročená nebola, len niektoré položky. Neboli to veľké
čiastky, dôležitý je výsledok.
Ing.Hudák potvrdil slová starostu, že sa jednalo len o nepatrné prekročenie pri nákupe softvéru
Ekonómka OcÚ – podala vysvetlenie k hypotekárnym listom. Ich nákup v roku 2011 sa dal do
výdavkov, ale už z nich bol zisk a tento sa opomenul dať do rozpočtu. Jednalo sa o 11.824 €. O túto
sumu bude navýšený rezervný fond obce.
K prejednávanému neboli vznesené žiadne dotazy ani pripomienky.
K bodu 6 – správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2012 tvorí súčasť zápisnice.
V stanovisku sa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Dobrá Niva k 31.12.2012 a výsledky jej hospodárenia
a peňažné toky sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
K bodu 7 – stanovisko hlavného kontrolóra dostal každý poslanec a písomne vypracované tvorí
súčasť zápisnice. Konzultoval záverečný účet aj s auditorkou. Jednotlivé kapitoly neboli prekročené,
a už spomínané drobné pochybenia neboli také závažné, aby bol záverečný účet prijatý s výhradou.
V tejto súvislosti vystúpila aj riaditeľka ZŠ s MŠ J.S.Neresnického PaedDr.Slosiariková. Konštatovala,
že k plneniu jednotlivých položiek rozpočtu nemali výhrady ani členovia finančnej komisie. Stručne
informovala o materiálnom vybavení školy, výpočtovú techniku , športové vybavenie . Všetky
finančné prostriedky boli vyčerpané.
Hlavný kontrolór doporučil schváliť plnenie rozpočtu a záverečný účet obce Dobrá Niva za rok
2012 v plnom rozsahu. Prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 38 008,17 € doporučuje
presunúť do rezervného fondu obce. Do rezervného fondu dopručuje presunúť aj prostriedky vo
výške 11 824,87 € z roku 2011 .
K bodu 8 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo záverečný účet obce Dobrá Niva za rok
2012 s nasledovným výrokom“ Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad“.
K bodu 9 – návrh na úpravu finančného rozpočtu pre rok 2013 predniesla ekonómka OcÚ
M.Ponická. Vysvetlila potrebu úprav. Doposiaľ sa mzdy účtovali na položke 611, pri kontrole bolo toto
vytknuté a musia sa podľa ich doporučenia účtovať na položke 610. Starosta podal vysvetlenie
k položke „požiarna ochrana“ a „výpočtová technika“. V prvom prípade bolo nutné nakúpiť
vybavenie (ošatenie) pre hasičský zbor a tiež bol potrebný nákup rozmnožovacieho stroja, pretože
starý bol už veľmi poruchový a v poslednej dobe už nešiel vôbec. Zakúpilo sa multifunkčné
zariadenie, ktoré bude po sieti slúžiť pre všetky kancelárie a postupne sa odstavia jednotlivé
tlačiarne. Písomne vypracovaný návrh na úpravu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.

Úprava finančného a programového rozpočtu pre rok 2013 v navrhovanej forme bol jednomyseľne
schválený.
K bodu 10 – starosta obce informoval prítomných so žiadosťou ZŠ s MŠ J.S.Neresnického v Dobrej
Nive o otvorenie štvrtej triedy v materskej škole. Vyzval riaditeľku ZŠ s MŠ, aby žiadosť bližšie
vysvetlila.
PaedDr.Slosiariková hovorila, že majú 28 nových žiadostí . Ak by prijali všetky deti, resp. vybavili
všetky žiadosti zvýšil by sa počet detí oproti terajšiemu stavu o 12, teda zo 60 na 72. . V prípade, že
by sa nová trieda otvorila musela by sa prijať nová učiteľka a vznikli by finančné náklady na jej
mzdu. Materiálne vybavenie majú postačujúce. Kvitovala novú jedáleň, pretože už nemusia deti
jedávať v triedach. S určitosťou sa nevie, či bude počet detí stúpať aj v budúcich rokoch, preto by
učiteľku prijali na dobu určitú. Bola by rada, keby poslanci túto žiadosť schválili a vyšlo sa tak
v ústrety občanom – rodičom detí.
Mgr.Slosiarik – za komisiu školskú , mládeže , TV a športu hovoril, že všetci členovia komisie súhlasili
s otvorením štvrtej triedy. Je predpoklad, že tieto deti budú potom navštevovať tu aj základnú školu.
Ďalším aspektom je aj to, aby bola odôvodnená rekonštrukcia materskej školy.
Ing.Hudák – podporuje otvorenie ďalšej triedy, do rekonštrukcie ZŠ i MŠ boli investované nemalé
finančné prostriedky, aby toto plnilo svoj účel,
Starosta – tiež sa prikláňa ku kladnému vybaveniu žiadosti , budú to síce zvýšené náklady , ale boli
ušetrené peniaze
Obecné zastupiteľstvo otvorenie štvrtej triedy jednomyseľne schválilo.
K bodu 11 – správu osobitnej komisie pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcií
v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. v znení záona č. 545/2005 Z.z. o podanom Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2012 k 31.3.2013 predniesol
predseda komisie Ján Cúth. Konštatoval,, že starosta obce Dobrá Niva v stanovenom termíne podal
majetkové priznanie za rok 2012, čím si splnil zákonom stanovenú povinnosť. Obecné zastupiteľstvo
vzalo predmetnú správu na vedomie.
Povinnosť podať majetkové priznanie k 31.3.2013 majú aj vedúci zamestnanci verejnej správy. Túto
povinnosť si splnili hlavný kontrolór Vladimír Kliment, vedúci úseku prevádzky služieb Jaroslav Lukáč,
riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Mária Slosiariková a a konateľ spoločnosti Obecných lesov Ing.Miroslav
Vidhold.
K bodu 12 – starosta obce informoval prítomných o potreba určenia jeho platu v súlade so
zákonom č.154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo opätovne plat raz ročne prerokuje. Tento je 1,98 násobok priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok , zvýšený na základe § 4 ods. 2 o určité
percento, v jeho prípade to bolo 25%, čo predstavovalo plat 1946,00 EUR. Takýto plat mu bol
vyplácaný od 1.5.2012. Keďže v mesiaci marci bola Štatistickým úradom stanovená priemerná mzda
zamestnanca v národ. hospod. za rok 2012 vo výške 805,00€ , bude sa plat starostu odvíjať od tejto
sumy, je potrebné ho prerokovať. Je na OZ o aké percento sa mu plat zvýši.

Zástupca starostu Mgr.Vladimír Žiga navrhol plat neznižovať, pretože starosta vykazuje dobré
výsledky, navýšenie ostáva vo výške 25%, čo predstavuje výšku 1993 EUR. Plat v navrhovanej výške
bol starostovi jednomyseľne schválený.
Starosta poďakoval za prejav dôvery a ohodnotenia jeho práce.
K bodu 13 – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledku kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky k hospodáreniu s finančnými prostriedkami a nakladania s
majetkom na obecnom úrade. V konečnom verdikte boli uvedené 3 chyby závažnejšieho rozsahu - na
stavbe obecnej tržnice , vytknuté boli práce naviac, na rekonštrukcii budovy MŠ a v účtovaní miezd na
zlej kapitole. Podrobne vysvetlil nezrovnalosti, ktoré boli NKÚ vytknuté. Protokol z kontroly bude
zverejnený na internetovej stránke obce i NKÚ. Informáciu vzalo OZ na vedomie bez pripomienok.
K bodu 14 - správa hlavného kontrolóra je písomne vypracovaná, dostal ju každý poslanec a tvorí
prílohu tejto zápisnice. Tiež hovoril o niektorých záležitostiach, týkajúcich sa kontroly NKÚ. Ozrejmili
sa niektoré veci, týkajúce sa príspevkov obce na činnosť organizácií a spolkov, treba tomuto
prispôsobiť žiadosti, ktoré budú podávať. Hlavný kontrolór vo svojej správe konštatoval, že nezistil
porušenie všeobecne právnych predpisov v žiadnej oblasti činnosti .
K bodu 15 – starosta obce navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi za I.Q 2013 vo výške 20%
základného platu, t.j. 188,10€. Odmena bola schválená jednomyseľne.
K bodu 16 - obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo odmenu pre poslanca Jána Cútha za I.Q
2013 vo výške 140,00€ (brutto).
K bodu 17 - starosta obce Ing.Martin Krúdy informoval o činnosti obce od posledného zasadnutia
OZ 7.2.2013 a pláne činnosti na ďalšie obdobie. Hovoril o pripravovaných výzvach, konkrétne na
verejné osvetlenie , museli sme vypísať nové, lebo sa zistili nejaké nedostatky. Nebola nám schválená
diotácia na ČOV. Z celej republiky bolo podaných 500 žiadostí, zase sa porozdeľovali len malé čiastky.
Situácie nie je priaznivá, pretože stará ČOV končí v roku 2015. Podávali sa výzvy na Ministerstvo
kultúry a inde, jedná sa však len o malé výzvy v od 3000 do 5000 eur. Informoval o podujatí na VO
Lešť , kde boli účastní starostovia mikroregiónov, cvičenie tam absolvovali aj naši hasiči. Informáciu
vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez pripomienok.
K bodu 18 – Ján Slosiarik, pracovník OcÚ informoval obecné zastupiteľstvo o vyraďovacom konaní
v miestnej knižnici. Toto sa robí 1x za 10 rokov. Podľa zoznamu k 17.4.2013, ktorý vypracoval
Bc.Krajč bolo vyradených 703 ks kníh v hodnote 579,19 €. Niektoré knihy sa nečítali podľa záznamov
aj 15 rokov, nie je predpoklad, že by sa požičiavali v budúcnosti, niektoré sú úplne zničené,
nečitateľné . Navrhuje sa niektoré odpredať ako prebytočný majetok, niektoré dať do zberných
surovín . Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo vyradenie a prebytočného majetku obce
z obecnej knižnice (knižný fond) v počte 703 knižných jednotiek v celkovej sume 579,19 €.
K bodu 19- r ô z n e
-

Predseda komisie poľnohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu Ľubomír Švarc
informoval o zasadnutí komisie dňa 19.4.2013. Členovia si vytýčili, že v rámci svojej

-

kompetencie prejdú postupne celý chotár. Tentokrát to bola východná časť . Zistené boli
mnohé nedostatky a, ktoré sú uvedené v zápisnici z komisie. Najdôleržitejšie úlohy sú:
odstrániť neporiadok popri ceste na Podholienec po vyťažených drevinách so zazmluvnenou
firmou. Tieto ostatky už nie sú vhodné na ďalšie spracovanie (na štiepku), je potrebné
dočistiť i rigoly. Vo veľmi zlom stave je aj cesta na Kráľovú. Ničia ju kamión. Chodia tadiaľto
v hojnom počte, aj také, ktoré by mohli chodiť cez Zvolen . Bolo by treba opraviť aspoň také
úseky, ktoré sú už v havarijnom stave. Podľa zistenia komisie v dezolátnom stave sú Gavúrky.
Sú tam skládky z vyťažených náletových drevín. Tieto sú už poprerastané trávou . Komisia
odporučila riešiť aj tento z hľadiska ekologického závažný problém. Môže dôjsť
k premnoženiu drevokazných škodcov a nebezpečné sú aj z dôvodu možného vzniku
požiarov. Predseda komisie taktiež vyzdvihol zdarný priebeh akcie „Čistenie intravilánu“,
ktorého sa tento rok zúčastnil hojný počet občanov, kvitoval najmä skutočnosť, že odpadu sa
vyzbieralo menej ako po predchádzajúce roky.
Starosta navrhol problém
s Gavúrkami riešiť v jesennom období aj pohovorom s
prenajímateľom , hovoril tiež o prenájme obecnej píly firmou Komercio a o prijatí pracovnej
sily cez úrad práce. Pol roka ju bude platiť ÚPSVaR a pol roka my minimálnou mzdou.
Podmienkou bol vek osoby do 29 rokov. Opäť tento rok bolo prijatých 5 osôb na práce pri
riešení protipovodňových opatrení. Úrad preplácal v rámci sociálnej výpomoci úhradu za
pobyt v zariadení soc. starostlivosti Milana Bartoša (prechodne bytom Lomné),obec následne
hradila aj jeho pohreb, pretože bol nemajetný, nemal žiadneho príbuzného, ktorý by
náklady spojené s pohrebom uhradil. Starosta napokon vysvetlil problém prechodu lokality
Uhrinková pod katastrálne územie Michalkovej. Táto prešla pod KÚ obce Michalková v roku
1963 podľa vtedy platného katastrálneho zákona, sú súhlasom obyvateľov tejto časti. Iné
údaje o tejto skutočnosti, na ktorú sa dotazoval pán Švarc sa zistiť nedajú a zrejme ani nie sú.

K bodu 20 – v diskusii nevystúpil nikto z prítomných. Starosta obce vyzval členku návrhovej
komisie MUDr.Poliakovú , aby prečítala návrh na uznesenie.
K bodu 21 – MUDr.Poliaková prečítala návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť i aktívny prístup k riešeniu
problémov a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
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