OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 13.mája 2014 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice : 8 poslancov
Neprítomný: Ján Cúth
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, riaditeľku ZŠ s MŠ J.S.Neresnického,
riaditeľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. 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 nahradil program nasledovne:
Bod č.6 pozvánky Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu roka 2014
nakoľko
nebola
potrebná nahradil Žiadosť ZŠ s MŠ J.S.Neresnického o schválenie počtu detí a počtu tried na prijatie
pre školský rok 2014/2015.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
a) Informácia o hospodárení spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. za rok 2013,
b) Schválenie návrhu rozdelenia zisku po zdanení spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o.
za rok 2013,
c) Informácia konateľa spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o. k rozboru finančných
nákladov a výnosov spoločnosti k 31.03.2014
Rozbor finančného rozpočtu obce k 31.03.2014
Žiadosť ZŠ s MŠ J.S.Neresnického o schválenie počtu detí a počtu tried na prijatie
pre školský rok 2014/2015.
Správa osobitnej komisie pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcií
v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. v znení zákona č.545/2005 Z.z.. o podanom Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2013 k 31.03.2014
Určenie platu starostu obce 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 pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Žiadosť SHR – Ján Mikulčík, Cesta na Kráľovej 4, 960 01 Zvolen o prenájom nehnuteľnosti
v k.ú.Dobrá Niva na parc.č. KN-E 1969/1, výmera 173.995 m2 vo vlastníctve obce v lokalite
Kráľová
Žiadosť Ing. Jána Kyseľa s manž. Máriou, Mlynská 83/37, 962 61 Dobrá Niva o odkúpenie
častí nehnuteľností v k.ú.Dobrá Niva na parc.č. KN-E 5257/1 (KN-C 1349/1) a KN-E 308/2
(KN-C 1394) vo vlastníctve obce v Mlynskej ulici
Žiadosť Petra Dragulu s manž.MUDr. Ľudmilou, Slávikova 777/83, 962 61 Dobrá Niva
o odkúpenie časti nehnuteľnosti v k.ú.Dobrá Niva na parc.č. KN-C 1974/3 vo vlastníctve obce
na Slávikovej ulici (IBV Horná cesta)
Žiadosť Ing. Jerguša Chrenku, Valaškovská 11/1034, 066 01 Humenné o prenájom časti
nehnuteľnosti v k.ú.Dobrá Niva na parc.č. KN-C 727/4 vo vlastníctve obce na Školskej ulici
za účelom umiestnenia garáže
Žiadosť Delpharm s.r.o. ,Tichá 302/14, 962 62 Sása o prenájom časti nebytových priestorov
v budove Zdravotného strediska v Dobrej Nive, Slávikova ul.17 za účelom prevádzkovania
lekárne
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva na II. polrok 2014
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za január, február a marec 2014
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za I.Q 2014
Schválenie mimoriadnej odmeny Jánovi Cúthovi, poslancovi OZ v Dobrej Nive za I.Q 2014

-218.
19.
20.
21.

Vyhodnotenie činnosti obce od 13.02.2014 a plán činnosti na ďalšie obdobie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia – z á v e r

Po nahradení bodu č.6 pozvánky bol program jednomyseľne schválený.
K bodu č.2

Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení: MUDr. Monika Poliaková, Mgr. Zuzana Smutná.
Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválený: Ján Slosiarik.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ivan Hudák, Daniel Kristeľ.
K bodu č.3

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

a) Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o. – rozbor finančných nákladov a výnosov k 31. 12. 2013.
Informáciu podal Ing. Miroslav Vidhold, konateľ s.r.o. podľa jednotlivých položiek
- Náklady
– 693 559,08 €
- Výnosy
– 698 438,43 €
- Zisk po zdanení – 4 879,35 €
Rozbor tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
-

Prehľad výkonov lesníckej činnosti – pestovná činnosť a ťažba dreva

b) Rozdelenie zisku po zdanení za rok 2013
- Prídel do fondu technického rozvoja
- Sociálnych fond

– 4.879,35 €
– 2.879,35 €
– 2.000,00 €

c) Rozbor finančných nákladov a výnosov k 31. 03. 2014
- Náklady – 165 284,43 €
- Výnosy
– 224.305,10 €
- Zisk
– 59.020,67 €
Rozbor tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Ing. Miroslav Vidhold, konateľ s.r.o. informoval o trhu s drevom (cena, odberatelia a pod.)
a informoval o poľnohospodárskej, poľovníckej, lesníckej a ostatnej činnosti.
K bodu č.5

K rozboru obce k 31.03. 2013 (Obec Dobrá Niva + ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva) vystúpila
s informáciami ekonómka obce Marcela Ponická. Rozbor je priložený k zápisnici.

-

Kapitálové príjmy

– 10.332,56 €

-

Kapitálové výdavky

– 24.104,18 €
– 13.771,62 €

-

Bežné príjmy

– 281.611,70 €

-

Bežné výdavky
Hospodárenie bežný rozpočet

– 190.237,11 €
+ 91.374,59 €

K bodu č.6

Schválenie počtu žiakov a tried v MŠ Dobrá Niva na školský rok 2014/2015

- Nový školský rok – 72 detí
- Nový školský rok – 4 triedy (3+1 doobedňajšia)
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.7

Správa osobitnej komisie.

-

predniesol Mgr. Vladimír Žiga

-3-

konštatuje sa, že všetko bolo dodržané v zmysle zákonov

Ing. Martin Krúdy informoval o ostatných podaných daňových priznaniach
K bodu č.8

Určenie platu starostu
- potrebné opätovne raz prerokovať a schváliť OZ
- koeficient – 1,98 (navýšenie platu o 25 %)
Plat starostu:
- od 01. 01. 2014 – 2.040,00 €
- od 01. 06. 2014 navýšenie o 35 % - t.j. 2.203,00 €
K bodu č.9

Žiadosť SHR – Ján Mikulčík, Kráľová
- 20 € (ha) kalendárny rok / 10 rokov
Za - 7
Proti - 0
Zdržala sa - 1 (MUDr. Monika Poliaková)
K bodu č.10

Žiadosť Ing. Jána Kyseľa s manželkou Dobrá Niva
- 1 €/m2 , GP na vlastné náklady, správne poplatky – žiadatelia
Za - 6
Proti - 0
Zdržali sa - 2 (Mgr. Ján Slosiarik, Ing. Štefan Krkoš)
K bodu č.11

Žiadosť Petra Dragulu s manželkou Dobrá Niva
- 2 €/m2 , GP na vlastné náklady, správne poplatky – žiadatelia, dažďový rigol na náklady
žiadateľov

Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.12

Žiadosť Ing. Jerguša Chrenku Humenné
- 19,92 € / kalendárny rok s podmienku stavebnej komisie

Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.13

Žiadosť Delpharm s.r.o.,Tichá 302/14, 962 62 Sása
- RNDr. Danica Karczubová – Lekáreň Danica končí prevádzkovanie Dobrá Niva + Zvolen
151,74 €/ mesačne + zmena nájmu

Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.14

Návrh plánu hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Za - 8 jednomyseľne (zverejnený úradná tabuľa + internetová stránka obce)
K bodu č.15

Správa hlavného kontrolóra za I. Q 2014
- bez pripomienok (viď príloha zápisnice)
K bodu č.16

Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Dobrá Niva za I. Q 2014
- 20 % - 220,31 €

Za - 8 jednomyseľne

-4K bodu č.17

Schválenie odmeny Jánovi Cúthovi, poslancovi OZ
- 140,00 € brutto

Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.18

Vyhodnotenie činnosti od 13. 02. 2014 a plán činností
- Dotácie – úspešne podané + schválené
a) MDVRR + ŠFRB – nájomné domy Pažite
b) MF SR – rekonštrukcia domu smútku (chladenie, okná, dvere....)
c) Park na Pažitiach – revitalizácia
d) MK SR – Dom u Lukáčov
e) Verejné obstarávanie – protipovodňová ochrana (prebieha)
f) Verejné obstarávanie – Kvetinová veža Hasičská zbrojnica + strecha (do 31. 05. 2014)
g) Monografia o obci – schválená dotácia 10 000 € (MK SR)
- Plán činností – príprava osláv, Rybársky deň, asfaltovanie školskej ulice, garáže PD a.s.
K bodu č.19 a 20

Rôzne + Diskusia
- 32 detí Základná škola – zápis (2 triedy prvé)
- Projekt – Digipedia (úspešný projekt ZŠ s MŠ Dobrá Niva
- 20 tablety
- 2 notebooky
- 1 tlačiareň
- Mgr. Ján Slosiarik
- poďakovanie ZŠ s MŠ Dobrá Niva
- vedecká konferencia - 750 výročie obce
- MŠ - oslavy oslobodenia obce
Veľkonočný jarmok
- Umiestnenie radarov v obci
- Možnosť budovania bytov na ulici Kpt. Nálepku
- možnosť asfaltovania Slávikovej ulice k Ľ. Švarcovi
K bodu č.21

Schválenie uznesenia - záver
MUDr. Monika Poliaková prečítala návrh uznesenia.
schválený.

Návrh

I. overovateľ: Ing. Ivan Hudák

.......................................

II. overovateľ: Daniel Kristeľ

.......................................

Zapisovateľ:

.......................................

Ján Slosiarik

uznesenia

bol

jednomyseľne

