Zápisnica
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive, konaného dňa 5.decembra 2013
v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 8
Ospravedlnený 1 (Ing.Krkoš)
K bodu 1 – zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing.Martin
Krúdy. Privítal prítomných a konštatoval, že vzhľadom k nadpolovičnej účasti všetkých
poslancov je zasadnutie uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Obdržali ho poslanci spolu s pozvánkou a bol tiež v zákonnej lehote zverejnený na úradnej
tabuli. Starosta obce navrhol program doplniť o bod 6 : Schválenie uplatnenia odporúčania
Ministerstva financií SR o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce do
2000 obyvateľov.
Zároveň vyzval poslancov na ďalšie doplnenie, prípadne zmeny
v programe. Keďže nikto z prítomných poslancov nevyužil túto možnosť, dal o programe
hlasovať a tento bol schválený jednomyseľne.
K bodu 2 – do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválené MUDr.Monika Poliaková
a Mgr.Zuzana Smutná, za overovateľov určení Daniel Kristeľ a Mgr.Ján Slosiarik.
K bodu 3 – v rámci interpelácie neyystúpil nikto z prítomných.
K bodu 4 – starosta obce Ing.Martin Krúdy verejne poďakoval dobrovoľným darcom krvi
a to:
Renáte Koštialikovej za striebornú Jánskeho plaketu
Miroslavovi Stierankovi za striebornú Jánskeho plaketu
Jánovi Raniakovi za diamantovú Jánskeho plaketu.
Všetci traja boli pozvaní na zasadnutie, prišiel len Miroslav Stieranka, ostatní sa ospravedlnili.
Miroslavovi Stierankovi bol zároveň odovzdaný darček.
K bodu 5 – k návrhu rozpočtu Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. hovoril konateľ
spoločnosti Ing.Miroslav Vidhold. Pretože návrh bol písomne vypracovaný a dostal ho každý
starosta jeho informácie boli stručné. Okrem iného konštatoval, že na budúci rok odpadnú
najväčšie náklady skončením splácania úverov (zvernica, traktor) môže dôjsť aj k navýšeniu
nájmu obci. Vyzval prítomných poslancov k prípadným dotazom, či pripomienkam.
Ing.Hudák- mal otázku k ťažbe, porovnával predchádzajúce roky so súčasným sledovaným
obdobím,
Na pripomienku odpovedal konateľ spoločnosti Ing.Vidhold. Tento zároveň informoval
prítomných o záškodníckej činnosti zatiaľ neznámeho páchateľa. Jedná sa o poškodenie
zvernice v Ďurianovej. Poslanci si mohli pozrieť fotodokumentáciu z miesta činu. Táto
nasvedčuje o skutočnom vandalizme páchateľa. Ing.Vidhold vyslovil podozrenie na istý
subjekt, sú totiž indície a polícia už vo veci koná a šetrí. Taktiež informoval, že Valná
hromada spoločnosti Obecné lesy sa bude konať v januári 2014. Predložený návrh rozpočtu
spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o. bol vzatý na vedomie.
K bodu 6 – starosta Ing.Krúdy podrobne vysvetlil , o čo sa jedná v bode 6. Ministerstvo
financií SR v zmysle novely zákona č.538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zo dňa
29.11.2013 odporúča pri schvaľovaní rozpočtu obcí do 2000 obyvateľov neuplatňovať
programovú štruktúru, t.j. že ani naša obec nemusí už schvaľovať programový rozpočet. Toto
odporúčanie je treba obecným zastupiteľstvom schváliť.

Hlavný kontrolór Vladimír Kliment - vyslovil názor, že tento programový rozpočet sa míňa
účinku, vyhodnocuje sa vlastne na základe finančného rozpočtu , je to vlastne len akési
kľučkovanie. Pre rozvoj a fungovanie obce nie je nutný.
Tento istý názor zdieľa ja finančná komisia, za ktorú sa vyjadril jej predseda Ing.Ivan
Hudák.
Obecné zastupiteľstvo následne jednomyseľne schválilo zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
K bodu 7 – stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
vypracoval hlavný kontrolór Vladimír Kliment. V písomnej forme ho dostal každý poslanec,
preto ho len stručne komentoval. Vo svojom stanovisku píše, že návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozpočet je pripravený ako
vyrovnaný. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým a zákonnej
lehote, preto odporučil obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2014 schváliť tak, ako
bol navrhnutý. Rozpočty na rok 2015 a 2016 majú informatívny charakter. Stanovisko
hlavného kontrolóra bolo vzaté na vedomie bez pripomienok.
K bodu 8 – návrh finančného rozpočtu obce na roky 2014 až 2016dostal každý poslanec.
V predstihu, pretože sa jedná nielen o rozsiahly, ale aj dôležitý obecný dokument. Návrh
prejednala aj finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 19.11.2013 a nemala k návrhu
žiadne vážne výhrady a doporučila rozpočet na rok 2014 schváliť a rozpočty na roky 2015
a 2016 vziať na vedomie. Starosta vyzval poslancov k prípadným pripomienkam:
- Ľubomír Švarc – hovoril, že už v minulosti sa uvažovalo s úpravou miestnosti na
rozrábku mäsa v budove Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o., ale doposiaľ sa v tejto
veci nič neurobilo. Taktiež v budúcoročnom rozpočte sa s tým neuvažuje . y sa im
odpustil nájom do výšky nákladov na opravu miestnosti,
- Starosta ospravedlnil túto skutočnosť, ale prisľúbil v tomto smere nápravu, oprava
miestnosti je reálna, načrtol aj nejaké alternatívy,
- Ing.Vidhold hovoril o predaji mäsa, nemôže vykonávať tzv. „predaj z dvora“ , ale len
v koži, ďalej hovoril o potrebe opravy kúpeľne v budove obecných lesov, pretože tam
bola porucha,
- riaditeľka ZŠ s MŠ J.Slávika Neresnického
PaedDr. Mária Slosiariková na
pripomienky niektorých poslancov, týkajúcich sa prispievanie na školské aktivity,
vysvetlila tok financovania školy. Niektoré záležitosti sú dané a nemenné, napr.
normatívy – podľa počtu žiakov, potom sú tu aktivity záujmových činností žiakov, na
ktoré dostáva financie obec vo forme podielových daní. Museli sa upraviť niektoré
záležitosti, pretože je napr. viac detí v materskej škole . Rozpočet je navýšený
z dôvodu , že sa zvýšil počet detí v MŠ a bola prijatá 1 učiteľka. Chce ešte prijať 1
pracovnú silu a to 1/2 úväzku na upratovanie a ½ úväzku do kuchyne.
- Starosta tiež pripomenul, že prenesené kompetencie školy sa financujú priamo zo
štátu , originálne kompetencie
v podielových daniach. Požiadal prítomných
poslancov, aby sa na financie školy nesiahalo. Hovoril tiež o úsporách na zateplenej
budove materskej školy, návratnosť sa skrátila z 36 rokov na 19,6 roka, aby sa
nenadobudol dojem, že rozšírením MŠ sme si narobili len problémy,
- Ľubomír Švarc, chcel len vedieť, prečo došlo v rozpočte školy k navýšeniu o 20
tis.euro. Nechce siahať na peniaze školy, chcel len poukázať na to, že peniaze by sa
mali nájsť pre obecné lesy, konkrétne na miestnosť rozrábky mäsa. Prísľub starostu
mu však postačuje,
- Ekonómka OcÚ p.Ponická informovala o tom, že na zasadnutí finančnej komisie boli
prejednávané aj dotácie spoločenským organizáciám a spolkom v obci. Nie je možné

v budúcom roku poskytnúť dotácie v takej výške . Výnimkou je len OŠK, tým sa
dotácia navýšila cca o 300 eur, z dôvodu, že v tomto roku sa im o toľko krátila.
Činnosť si budú musieť vykryť aj vlastnými príjmami.
Žiadne iné pripomienky k návrhu rozpočtu neboli , preto dal starosta hlasovať. Rozpočet
poslanci schválili jednomyseľne. Starosta poďakoval za ústretovosť, pochopenie
a schválenie strategického obecného dokumentu, akým je rozpočet.
K bodu 9 - o úprave rozpočtu na rok 2013 referovala ekonómka OcÚ Marcela
Ponická. Úpravou sa zaoberala aj finančná komisia. K 31.11.2013 už je všetko zaúčtované
na základe tohto sa pripravila aj úprava rozpočtu, pretože je už viac menej zrejme, kde
treba pridať a kde sa dá ubrať. Písomne vypracovaný návrh úpravy rozpočtu je priložený
k zápisnici . Za úpravu hlasovali poslanci jednomyseľne.
K bodu 10 - hlavný kontrolór Vladimír Kliment predložil na schválenie plán práce
hlavného kontrolóra na 1.polrok 2014. Podotkol, že predtým sa dával plán práce na celý
rok, kontrolou bolo vytknuté, že sa má robiť za polrok. Vyzval prítomných k prípadným
návrhom, alebo pripomienkam. Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky starosta dal
za návrh plánu práce HK hlasovať. Schválený bol jednomyseľne. Návrh tvorí súčasť
zápisnice.
K bodu 11 – obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013
o dani z nehnuteľnosti. Podrobnosti k niektorým zmenám vysvetlila správkyňa daní
a poplatkov Beata Pavúková
a súvisí s novelou zákona o dani z nehnuteľnosti.
Informovala, že platnosť VZN v našej obci je podmienená každoročným schvaľovaním.
VZN bolo schválené jednomyseľne.
Starosta obce konštatoval, že boli splnené všetky zákonné náležitosti pre schválenie
všetkých dnes predložených návrhov VZN , t.j. že boli všetky min.15 dní pred zasadnutím
zverejnené na úradnej tabuli, ako aj na internetovej stránke.
K bodu 12 - ďalším všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa OZ zaoberalo bolo
VZN č.3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, a drobné
stavebné odpady . Týka sa dani za psa, dani za používanie verejného priestranstva, dani za
ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. V tomto VZN nie sú
žiadne zmeny. Bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 13 – bezo zmien je aj VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Dobrá Niva. Aj toto VZN bolo schválené jednomyseľne. Na margo tejto záležitosti
B.Pavúková podotkla, že v budúcnosti bude treba uvažovať o zvýšení poplatkov za odvoz
komunálneho odpadu, pretože je obec v tejto oblasti stratová.
K bodu 14 – v zmysle prejednávanej záležitosti – schvaľovania VZN č.5/2013
o o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia správkyňa daní a poplatkov
B.Pavúková hovorila, že kontrolórka zo životného prostredia konštatovala, že naša obec
má nízke poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Tento poplatok sa týka len právnických
osôb, resp. fyz.osôb –podnikateľov. Obce , približne také ako naša, majú všetky tieto
poplatky vyššie, preto sa pristúpilo k zvýšeniu aj u nás. Obecné zastupiteľstvo VZN
č.5/2013 jednomyseľne schválilo.

K bodu 15 - ekonómka OcÚ M.Ponická informovala v súvislosti so schvaľovaním
VZN č.6/2013 o určení dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dobrá Niva a pre centrá voľného času pre rok 2014, že sa mení preto,
lebo sa zvýšil počet žiakov. Výška dotácie je touto skutočnosťou podmienená. Obecné
zastupiteľstvo aj toto VZN schválilo jednomyseľne.
K bodu 16 - starosta obce informoval o vykonaní inventarizácie obecného majetku
k 31.12.2013. Poslanci dostali v materiáloch na zasadnutie OZ aj návrhy, resp. zloženie
dielčích inventarizačných komisíí pre všetky organizácie obce. Ústrednú inventarizačnú
komisiu tvoria okrem poslancov starosta obce, ekonómka a pracovník OcÚ J.Slosiarik.
Fyzickú inventarizáciu je potrebné vykonať do 31.12.2013 a odovzdanie zápisu do
15.1.2014.
Ekonómka OcÚ Marcela .Ponická pripomenula, aby sa k fyzickej inventarizácii
pristupovalo zodpovedne, pretože aj auditorky sa vo svojej činnosti t.r. zamerali na
majetok obce, na jeho vyradenie i spôsob vyraďovania.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh zloženia inventarizačných komisií
pre vykonanie inventarizácie obecného majetku k 31.12.2013.
K bodu 17 – starosta obce navrhol odmenu zástupcovi starostu vo výške 150,-E brutto.
Odmena bola schválená počtom hlasov 7, zdržal sa 1 (Vl.Žiga) .
K bodu 18 - starosta obce vyhodnotil činnosť obce od 24.10.2013, t.j. od posledného
zasadnutia OZ. Hovoril o žiadostiach , ktoré sme poslali na Envirofond, Ministerstvo
kultúry (4x), v rámci výzvy „Obnov si svoj dom“ na rekonštrukciu hospodárskej budovy
domu u Lukáčov, obecná knižnica na zakúpenie tech.zariadenia, na monografiu o Dobrej
Nive, obnovenie parku na Pažitiach, ale aj na rozšírenie kamerového systému v obci,
rozšírenie areálu „Kolo“ odkúpením priľahlých pozemkov od súkromných osôb.
Spomenul aj niektoré iné akcie v obci i činnosť obecného úradu za sledované obdobie.
Starosta zároveň informoval o pripravovaných akciách v najbližšom období , ale i na
budúci rok – výstavbu nájomných bytov. Už sa začínajú pripravovať potrebné podklady .
Poslanec D.Kristeľ sa pýtal na spôsob financovania výstavby. Odpovedal starosta obce.
Stručne oboznámil aj s akciami v rámci osláv 760. Výročia založenia našej obce.
Prítomní vzali informácie starostu na vedomie bez pripomienok.
K bodu 19 – d i s k u s i a
Riadisteľka ZŠ s MŠ PaedDr. Slosiariková pozvala prítomných na Vianočnú besiedku,
ktorá sa bude konať v piatok 13.12.2013,
- Vedúca Obecnej knižnice A.Moravčíková informovala o podaných projektoch na
nákup kníh, laserovej tlačiarne a čítačke na knihy,
Mgr.Slosiarik pochválil námestie, chodník na Pažite, ktoré iste prispeli k bezpečnosti
chodcov v našej obci. Stále však postráda v obci osadenie radarov. Pochvalne sa vyjadril
aj o stavbe na ihrisku. Sociálne zariadenia by boli potrebné aj na kole, pretože sa tento
amfiteáter v lete často využíva a hodlá sa využívať. Či by sa to nedalo riešiť cestou
nejakých projektov. Informoval o ponuke divadelného súboru Braxatoris z Krupiny, ktorý
by chcel vystúpiť v našej obci niekedy v marci,
Starosta obce Ing.Krúdy informoval, že tento súbor vystúpi u nás v rámci obecných osláv
v auguste budúceho roka vo dvore evanjelickej fary,
Bc.Krajč , vedúci odd. kultúry informoval, že tu vystúpia 4 divadelné súbory,
-

-

-

-

-

J.Cúth – pripomienkoval , že nebolo dobre ozvučené podujatie „rozsvietenie advetného
venca“,
D. Kristeľ sa pýtal, kedy má byť odstavená prevádzka starej čistiarne odpadových vôd. Po
starostovej odpovedi, že by mala fungovať do 31.12.2015, vyslovil obavy, aby nám tento
problém nespôsobil veľké ťažkosti,
Starosta obce Ing.Krúdy – fungovanie novej ČOV, resp. jej dokončenie závisí od veľkej
finančnej čiastky , na ktorú obec nemá. Peniaze môžeme žiadať len z Envirofondu, nie
z fondov EÚ, z tohto môžu žiadať len obce, ktoré majú nad 2 tisíc obyvateľov. Získanie
peňazí je problematické. Hovoril aj o probléme osadenia radarov pri hlavnej ceste. Boli
podané viaceré žiadosti, ale ani jedna nám neprešla. Jedná sa o sumu cca 400euro, budeme
si to musieť zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov.
- Iné príspevky do diskusie neboli, preto ju starosta ukončil a vyzval návrhovú komisiu,
aby predniesli návrh na uznesenie.
K bodu 20 – návrh na uznesenie prečítala MUDr.Poliaková. Následne bolo uznesenie
jednomyseľne schválené.
Starosta obce Ing.Martin Krúdy zasadnutie obecné=ho zastupiteľstva ukončil,
poďakoval prítomným za účasť i podnetné pripomienky. Poprial spokojné vianočné
sviatky i dobrý vstup do nového roka 2014 .
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Zapísala: Anna Noskovičová
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