OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 24. mája 2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice: 8 poslancov
Ospravedlnený: Ing. Štefan Krkoš
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, občanov 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.
Starosta obce Ing. Martin Krúdy navrhol, že nakoľko po poslednom zasadnutí OZ
vznikli problémy pri overovaní zápisnice a overovatelia ju podpísali až po ich úprave, aby sa
zápisnica písala len stručne a celé zasadnutie OZ bude nahrávané a zvukový záznam bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci OZ návrh starostu obce jednomyseľne schválili.
Starosta obce Ing. Martin Krúdy zároveň vyzval poslancov na ďalšie doplnenie,
prípadne zmeny v programe. Túto možnosť využil hlavný kontrolór obce Vladimír Kliment,
ktorý poprosil v rámci bodu rôzne zaradiť informáciu o kontrolnom zistení a informáciu
prokurátora k podnetu, ktorý podal. Starosta obce Ing. Martin Krúdy dal o programe hlasovať
a tento bol schválený jednomyseľne.
PROGRAM :
1. Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
4. Plnenie uznesení zo zasadnutí OZ v Dobrej Nive zo dňa 21. 04. 2016
5. a) Informácia konateľa Obecných lesov Dobrá Niva s. r. o. k rozboru finančných

nákladov a výnosov k 31. 12. 2015
b) Prerozdelenie zisku po zdanení spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o.
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
7. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Dobrá Niva k Záverečnému účtu Obce Dobrá
Niva za rok 2015
8. Schválenie rozboru k Záverečnému účtu Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2015
9. Informácia konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru finančných nákladov
a výnosov k 31. 03. 2016
10. Rozbor finančného rozpočtu Obce Dobrá Niva k 31. 03. 2016
11. Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu roka 2016
12. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive č. 7/2016, bod č. 2 zo dňa
21. 04. 2016
13. Schválenie podania žiadosti z Operačného programu Kvalita životného prostredia
v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP číslo OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych
odpadov
14. Voľba nových členov do osobitnej komisie redakčnej rady Dobronivských novín
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dobrá Niva na II. polrok
2016
16. Informácia k Registratúrnemu poriadku Obecného úradu v Dobrej Nive

17.
18.
19.
20.
21.
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27. 01. 2003
Vyhodnotenie činností obce od 21. 04. 2016 a plán činností obce 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: Daniel Kristeľ, Mgr. Ján Slosiarik
Za zapisovateľa zápisnice bola jednomyseľne schválená: Martina Kolényová
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení: Anna Noskovičová, Ján Cúth
K bodu č.3
Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ nebola vznesená.
K bodu č.4
Starosta obce Ing. Martin Krúdy vyzval Ing. Miroslava Vidholda, konateľa Obecných lesov
Dobrá Niva s. r. o., aby informoval o plnení Uznesenia č. 8/2016, kde mu obecné zastupiteľstvo
uložilo jednať s komerčnými bankami ohľadne získania najvýhodnejšej ponuky financovania
(získania úverov) investičnej akcie „Rekonštrukcia lesnej cesty Čerešňová – Tri kamene“.
Ing. Miroslav Vidhold, konštatoval, že zasadla obecným zastupiteľstvo schválená komisia
a z troch ponúk od komerčných bánk vybrali návrh UniCredit Bank.
K bodu č.5
a) Ing. Miroslav Vidhold poskytol poslancom OZ informáciu k rozboru finančných nákladov a
výnosov spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva s. r. o. k 31. 12. 2015. Ťažba dreva bola splnená
na 113 %, z toho ťažba náhodná – spracovanie kalamity na 146 %, ťažba predrubná do 50 rokov
na 74 % a ťažba predrubná nad 50 rokov na 72 %. Rozbor je priložený k zápisnici.
Rozbor finančných nákladov a výnosov k 31. 12. 2015:
Náklady: 531 364,70 €
Výnosy: 535 772,51 €
Zisk:
4 407,81 €
b) Poslanci OZ jednomyseľne schválili prerozdelenie zisku spoločnosti Obecné lesy Dobrá
Niva s. r. o. za rok 2015 po zdanení v celkovej sume 4407,81 EUR nasledovne:
- do Fondu technického rozvoja Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o.
2 407,81 €
- do Sociálneho fondu Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o.
2 000,00 €
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.6
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2015 vypracovala
Mgr. Ľubica Marčeková. Podľa jej stanoviska účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2015 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 ako aj list odporúčaní tvorí súčasť
zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie bez pripomienok.
K bodu č.7
Stanovisko hlavného kontrolóra Vladimíra Klimenta k záverečnému účtu Obce Dobrá Niva za
rok 2015 je písomne vypracované a tvorí súčasť zápisnice. V stanovisku konštatuje,
že doporučuje schváliť plnenie rozpočtu a Záverečný účet Obce Dobrá Niva za rok 2015
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fondu obce. Poslanci OZ zobrali stanovisko na vedomie.
K bodu č.8
Marcela Ponická, ekonómka obce podrobne informovala poslancov OZ o rozbore
k záverečnému účtu Obce Dobrá Niva k 31. 12. 2015. Predseda finančnej komisie Ing. Milan
Jakubík konštatoval, že finančná komisia doporučuje poslancom OZ Záverečný účet Obce
Dobrá Niva za rok 2015 schváliť bez výhrad.
Záverečný účet bol v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 15 dní pred jeho schválením. Starosta obce Ing. Martin
Krúdy dal hlasovať a poslanci OZ schválili jednomyseľne predložený Záverečný účet Obce
Dobrá Niva za rok 2015 s výrokom „Celoročné hospodárenie bez výhrad“.
Za - 8 jednomyseľne
Následne dal starosta obce Ing. Martin Krúdy hlasovať a poslanci jednomyseľne schválili
použitie prebytku rozpočtu v sume 79 364,42 € zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného
fondu. Z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné
výdavky:
- dopravné žiakom, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške
141,48 €
- Nevyčerpaná dotácia BBSK vo výške 800,00 €
- Fond opráv za rok 2015 vo výške 7 210,78 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 55.056,94 € + zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 36,48 €.
Rozbor Záverečného účtu Obce Dobrá Niva za rok 2015 je priložený k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.9
Informáciu k rozboru finančných nákladov a výnosov k 31. 03. 2016 poskytol Ing. Miroslav
Vidhold, konateľ Obecných lesov Dobrá Niva s. r. o.
Náklady: 129 007,67 €
Výnosy: 154 434,91 €
Zisk:
25 427,24 €
Na záver informoval, že sa začalo s realizáciou investičnej akcie „Rekonštrukcia lesnej cesty
Čerešňová – Tri kamene“. Práce by mali byť ukončené do konca júla 2016. Poslanci OZ zobrali
informáciu na vedomie. Rozbor finančných nákladov a výnosov k 31. 03. 2016 je priložený
k zápisnici.
K bodu č.10
Marcela Ponická, ekonómka obce podrobne informovala poslancov OZ o rozbore
k 31. 03. 2016. Konštatovala, že percento plnenia je primerané k sledovanému obdobiu.
K plneniu rozpočtu Základnej školy s materskou školu J. S. Neresnického vystúpila riaditeľka
PaedDr. Mária Slosiariková.
Celková rekapitulácia:
Príjmy:
Výdavky:
Rozdiel medzi príj. a výd. rozpočtu:
Výsledok hospodárenia (bez fin. operácií):

365 769,07 €
250 752,04 €
115 017,03 €
118 807,11 €
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k 31. 3. 2016 sú priložené k zápisnici.
K bodu č.11
K návrhu na úpravu finančného rozpočtu pre rok 2016 bol písomne vypracovaný a tvorí súčasť
zápisnice. Jednotlivé položky v úprave kapitálového, ako aj bežného rozpočtu vysvetlila
ekonómka obce Marcela Ponická.
Návrh na úpravu finančného rozpočtu pre rok 2016
Kapitálový rozpočet
Navýšenie na výd. položke 05.1. 717001 Zlepšenie systému separ. zberu

+ 1.200 €

Bežný rozpočet
Výdavky
Poníženie na výd. položke
Poníženie na výd. položke
Poníženie na výd. položke
Poníženie na výd. položke

01.1.1
05.2
06.4
08.2.

632001 Elektrická energia, plyn
632001 Elektrická energia, plyn
632001 Elektrická energia, plyn
632001 Elektrická energia, plyn

Navýšenie na výd. položke 01.1.1 637005 Špeciálne služby

-

2.000 €
2.000 €
3.000 €
3.000 €

+ 10.000 €

Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.12
Poslanci OZ jednomyseľne schválili zrušenie Uznesenia OZ v Dobrej Nive č. 7/2016, bod
č. 2 zo dňa 21. 04. 2016
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.13
Poslanci OZ jednomyseľne schválili:
a) Predloženie
Žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
v rámci
výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2016-10, na realizáciu projektu „ Zberný dvor – Dobrá Niva“, ktorý bude
realizovaný Obcou Dobrá Niva,

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%.
Výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov je 18 657,82 EUR.
d) predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky
2005 až 2013 do schválenia nového Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky
2016 -2023.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.14
Poslanci OZ jednomyseľne zvolili ďalších členov do osobitnej komisie OZ – Redakčnej rady
Dobronivských novín na funkčné obdobie 2014 – 2018 a to: Mgr. Jána Slosiarika a Annu
Noskovičovú.
Za - 8 jednomyseľne
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Poslanci OZ jednomyseľne schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Dobrá Niva na II. polrok 2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Dobrá Niva na II. polrok 2016 je priložený k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.16
Starosta obce Ing. Martin Krúdy informoval poslancov OZ o vypracovanom Registratúrnom
poriadku Obecného úradu v Dobrej Nive, ktorý bol schválený Ministerstvom vnútra SR, štátny
archív v Banskej Bystrici, pracovisko Zvolen, jeho zavedenie do praxe bude od 01. 07. 2016.
Poslanci OZ informáciu zobrali na vedomie.
K bodu č.17
Starosta obce Ing. Martin Krúdy informoval poslancov OZ o potrebe schváliť Dodatok č. 10
k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27. 01. 2003. Poslanci Dodatok č. 10
jednomyseľne schválili.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.18
Starosta obce Ing. Martin Krúdy informoval o činností obce od 21. 04. 2016 a o pláne činností
obce na ďalšie obdobie.
- Návrh územného plánu – daný na pripomienkovanie na Okresný úrad v Banskej
Bystrici, do 13. júla 2016 bude musieť byť schválený
- termín na podanie Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na realizáciu
projektu „Zberný dvor – Dobrá Niva“ bol predlžený do 31. mája 2016, žiadosť je
pripravená na podanie
- IBV za Mlynom – podaná žiadosť o stavebné povolenie
- výstavba bytoviek na „Pažitiach“ pokračuje podľa plánu, predpokladaný termín
odovzdania bytoviek je október 2016 – bolo podané 21 žiadostí na elektrické pripojenie
- chodník na ulici Slobody pri ihrisku III. etapa - boli urobené konečné úpravy, bude
uskutočnené preberacie konanie
- na chodník na ulici Slobody II. je podaná reklamácia
- v priebehu prázdnin sa dokončia práce v jedálni ZŠ s MŠ J. S. Neresnického v Dobrej
Nive a tiež sa budú rekonštruovať toalety v materskej škôlke
- oprava cesty na Kráľovú
- v júni sa začne s rekonštrukciou priestorov obecného úradu
- so zamestnancami OcÚ cez projekt UPSVaR „Šanca na zamestnanie“ je v pláne vyčistiť
mŕtve koryto Neresnice, namaľovať priestory tržnice a pieskovať chodník na ulici
Slobody
- k nehode, ktorá sa stala 24. 05. 2016, kde nákladné auto narazilo do domu Jančíkovcov
na ulici Nám. SNP starosta informoval, že obec poskytne súčinnosť pri odstraňovaní
sutiny, v prípade potreby poskytne pomoc aj pri komunikáciou s poisťovňou. Poslanci
viedli diskusiu, čo by mala obec urobiť, aby sa predišlo takýmto nehodám (osadenie
retardérov). Poslanec Mgr. Ján Slosiarik sa znovu pýtal na názor osadiť LED lampy na
prechode pre chodcov.
K bodu č.19 + č.20
Vladimír Kliment, hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o kontrolnom zistení
ohľadne umiestnenia kontajnerov na verejnom priestranstve v obci Dobrá Niva a tiež
informáciu prokurátora k podnetu, ktorý smeroval na preskúmanie postupu vo veci prenájmu
plôch na reklamu. Vladimír Kliment konštatoval, že nakoľko nedošlo so starostom obce ku
zhode názorov týkajúcich sa umiestnenia buniek, postúpi danú vec na preskúmanie Okresnej
prokuratúre vo Zvolene. Materiály o kontrolnom zistení a vyjadrenie prokurátora obdŕžali
poslanci OZ a tvoria súčasť zápisnice. Starosta obce Ing. Martin Krúdy reagoval, že keďže
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v Dobrej Nive Uznesením č. 4/2014 a obec má s investorom podpísanú Zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve, ktorej predmetom je prestavba budov, ktoré sa nachádzajú na ulici kpt. Nálepku
v Dobrej Nive za účelom vybudovania nájomných bytov, kde po dokončení prestavby vznikne
35 bytov, ktoré budú predmetom prevodu na základe Kúpnej zmluvy medzi BH SM, s.r.o. ako
budúcim predávajúcim a Obcou Dobrá Niva ako budúcim kupujúcim, prenájom pozemkom je
v kompetencii starostu obce, a to vrátane stanovenia výšky nájomného. Starosta obce ďalej
zdôraznil, že po zahájení realizácie stavby bude uzatvorená nájomná zmluva na sumu rovnajúcu
sa 30 % spoluúčasti obce pri financovaní kúpy technickej vybavenosti, čo predstavuje sumu
43.910 €. K vyjadreniu prokurátora starosta obce Ing. Martin Krúdy konštatoval, že do
dnešného dňa Obec Dobrá Niva žiadnu odpoveď z Okresnej prokuratúry vo Zvolene nedostala
aj napriek tomu, že list je smerovaný do rúk starostu. Ďalej konštatoval, že k listu sa dostal
náhodne dnes a to pri vybavovaní vecí na Mestskom úrade vo Zvolene na stavebnom úrade,
kde tento list bol doručený. Na záver konštatoval, že vo vyjadrení prokurátora sú uvedené aj
nepravdivé informácie ku ktorým sa vyjadrí a po obdŕžaní odpovede bude poslancov OZ
informovať. Vyjadrenie prokurátora je priložené k zápisnici.
Ing. Martin Krúdy starosta obce, vytkol organizátorom akcie Gavúrky Trail, že nebol
dostatočne informovaný o akcií a informácie sa dozvedel len z plagátu v Dobronivských
novinách. Poslanec Ing. Milan Jakubík, konštatoval, že väčšinu vecí si zabezpečia vo vlastnej
réžií a to bežeckú časť zabezpečí ŠPORTKLUB Dobrá Niva, časť pre deti k MDD zabezpečí
ZŠ s MŠ J. S. Neresnického. Požiadavky na súčinnosť od obce dá v najbližších dňoch písomne.
Poslanec Ján Cúth, informoval poslancov OZ, že v nedeľu sa uskutoční procesia a opýtal, že
kto schválil stavbu hrobky pánovi Šimkovi na evanjelickom cintoríne. Starosta obce Ing. Martin
Krúdy odpovedal, že pán Šimko má vydané platné stavebné povolenie od stavebného úradu.
Poslanec Mgr. Ján Slosiarik požiadal starostu obce o vyjadrenie k dodatočnej žiadosti
Nohejbalového klubu Dobrá Niva o zvýšenie dotácie, nakoľko sa im zvýšili náklady pretože
začali hrať 2. ligu resp. požiadal o väčšiu pomoc pri majstrovstvách Slovenska, ktoré sa budú
konať 2. júla v Dobrej Nive. Starosta obce Ing. Martin Krúdy konštatoval, že dotáciu nie je
možné zvýšiť, pretože by došlo k porušeniu VZN, s podporou od obce môžu rátať.
Poslanec Emil Šimko sa pýtal na zber biologického odpadu, ako to bude od 01. júla 2016.
Starosta obce Ing. Martin Krúdy informoval, že firma s ktorou máme podpísanú zmluvu musí
vypracovať VZN, ktoré budú musieť poslanci OZ schváliť.
Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ prečítal Daniel Kristeľ. Uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Po vyčerpaní programu starosta obce Ing. Martin Krúdy poďakoval prítomným za účasť,
konštruktívne riešenie bodov programu zasadnutia OZ a zasadnutie OZ ukončil.

