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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 15. augusta 2019 o 17:00 hodine
v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dobrej Nive.
UZNESENIE č. 16/2019:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE BERIE NA VEDOMIE :
1. a) Informácie Ing. Mariana Hronca, hlavného projektanta ČOV a kanalizácie v obci
o zrealizovaných etapách ČOV a tlakovej kanalizácie a návrhy odkanalizovania ostatných
etáp ČOV a tlakovej kanalizácie, ako aj možnosti čerpania finančných prostriedkov na ich
dobudovanie
b) Informácie ohľadne rokovania na StVS, a. s. Banská Bystrica o možnosti spolupráce,
resp. odovzdania ČOV a tlakovej kanalizácie do ich užívania.
2. Informácie Ing. Viktora Bakera, konateľa BH SM, s.r.o. ohľadne dokončených Nájomných
bytových domov A, B na ulici kpt. Nálepku.
3. Interpeláciu občanov obce na starostu obce a poslancov OZ.
4. Informáciu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej
Nive zo dňa 06. 06. 2019.
5. Informáciu konateľa Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru finančných nákladov
a výnosov k 30. 06. 2019.
6. Informáciu predsedníčky komisie finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce
k rozboru finančného rozpočtu Obce Dobrá Niva k 30. 06. 2019.
7. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce za II. Q 2019.
8. Vzdanie sa odmeny JUDr. Ľubomíra Ivana, člena 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..
9. Späť vzatie žiadosti o vzdaní sa odmeny Ing. Petra Mlynárika, predsedu 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..
10. Informácie starostu obce k vyhodnoteniu činností obce od 06. 06. 2019 a plán činností
na ďalšie obdobie.
UZNESENIE č. 17/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE SCHVAĽUJE :
1. Úpravu finančného rozpočtu obce v priebehu kalendárneho roka 2019:
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Položka
Nová
položka

Funkčná
klasifikácia

Rozpočtová
klasifikácia
P322001

Názov
Dotácia – futbal .infraštruktúra III. etapa
+
SFZ Bratislava

Suma
v EUR
17.900,00
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Kapitálové výdavky
Položka

Funkčná
Rozpočtová
klasifikácia klasifikácia

Suma
v EUR

Názov

Nová
položka

01.1.1

V716001

Projektová dokumentácia – Dom služieb

+

6.900,00

Poníženie

08.1.0.

V717002

Kultúrna pamiatka – Dom u Lukáčov

-

12.400,00

Nová
položka

01.1.1

V717001

Ihrisko OŠK – futbal.infraštruktúra
+
III. Etapa – spoluúčasť

5.500,00

Nová
položka

01.1.1

V717001

Ihrisko OŠK – dotácia SFZ Bratislava

+

17.900,00

Bežný rozpočet
Bežné výdavky
Položka
Poníženie

Funkčná
Rozpočtová
klasifikácia klasifikácia

Suma
v EUR

Názov

01.1.1

V635006

Údržba budov, priestorov a objektov

-

4.000,00

Navýšenie 01.1.1

V637004

Všeobecné služby

+

4.000,00

Poníženie

04.5.1

V635006

Údržba ciest a chodníkov

-

4.000,00

Navýšenie 01.1.1

V637015

Poistné

+

4.000,00

[zmena rozpočtu v súlade s §14 odst.2 písmena a) zákona č.583/2004 Z. z.]
2. Predložený návrh VZN č.4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dobrá Niva.
3. Investičný zámer obce ohľadne rekonštrukcie a prestavby 1 NP a 2 NP Domu služieb,
Slobody 318/77 na 8 nájomných bytov.
4. Odmenu hlavnému kontrolórovi Obce Dobrá Niva za II. Q 2019 vo výške 30 % základného
platu, t. j. 391,50 EUR.
5. Zámer na základe žiadosti Ľubomíra Švarca, ml., Slávikova 5/12, Dobrá Niva o odkúpenie
parcely registra „C“ parc. č. 136, výmera 2.128 m2 na Slávikovej ulici.
6. a) V zmysle § 9 ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom časti
nebytových priestorov v Dome PS I, Mlynská 65/1, 962 61 Dobrá Niva, ktoré
sa nachádzajú v k. ú. Dobrá Niva na parcele registra „C“ parc. č. 574, vedená Okresným
úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 928 vo vlastníctve Obce Dobrá Niva
s prideleným súpisným číslom 65 na Mlynskej ulici a to:
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- nebytové priestory vo vlastníctve Obce Dobrá Niva v prospech Márii Šimkovej,
Námestie SNP 44/3, 962 61 Dobrá Niva o celkovej výmere 44,5 m2 (miestnosť č.1,
miestnosť č.2, WC a umyváreň) v sume 10,00 € / m2 / kalendárny rok na dobu určitú,
t. j. na 10 rokov od 01. 09. 2019.
b) Prenájom časti nehnuteľnosti – vyššie citovaných nebytových priestorov v zmysle §9a
ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, o ktorom rozhodlo
obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Zdôvodnenie: Žiadateľka na základe predloženej žiadosti využije predmetnú časť
nebytových priestorov za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu svojej živnosti.
UZNESENIE č. 18/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE UKLADÁ:
1. Bc. Branislavovi Krajčovi, referentovi úseku prevádzky služieb dokončenie stavebných
úprav v nebytových priestoroch Domu PS I, Mlynská 65/1, Dobrá Niva.
T – do 31. 08. 2019
2. Komisii finančnej, strategického rozvoja a správy majetku obce pokračovať v riešení
vymáhania dlhodobých pohľadávok obce v zmysle uznesenia č.8, bod 2 zo dňa
25. 04. 2019.
T- najbližšie zasadnutie OZ
UZNESENIE Č. 19/2019 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE ODPORÚČA:
1. Starostovi obce dopracovať Zmluvu o dielo (ZoD) na realizáciu strechy na robotníckej
ubytovni na Podholienci s prideleným súpisným číslo 731 v zmysle Obchodného zákona,
zmluvu zverejniť na internetovej stránke obce spolu s objednávkami na výmenu okien
a strechy.
T- najbližšie zasadnutie OZ

Ing. Milan Jakubík
starosta obce

