OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 9.júla 2015 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice : 7 poslancov
Neprítomní: Mgr. Ján Slosiarik, 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, konateľa Obecných lesov
Dobrá Niva, s.r.o. a 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. Ing. Martin Krúdy, starosta obce doplnil
a pozmenil program nasledovne:
Bod č.7 pozvánky
Vypúšťa sa slovo Konsolidovaná a nové znenie - Informácia k účtovnej závierke obce Dobrá Niva
za rok 2014
Bod č.8 pozvánky
Dopĺňa sa o bod 8 b) Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra Obce Dobrá Niva na II. polrok 2015
Bod č.19 pozvánky Rôzne
Dopĺňa sa o bod 19 a) Žiadosť Anny Moravčíkovej o uvoľnenie z členstva v Redakčnej rade
Dobnonivských novín od 01.07.2015
Dopĺňa sa o bod 19 b) Schválenie príspevku na závodné stravovanie

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
Plnenie uznesení zo zasadnutí OZ v Dobrej Nive zo dňa 11.02.2015 a 16.04.2015
a) Informácia k rozboru finančných nákladov a výnosov spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva,
s.r.o. k 31.05.2015
b) Schválenie zámeru spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. na realizáciu investičnej akcie:
„Výstavba protipožiarnej nádrže Čerešňová a rekonštrukcia cesty Čerešňová – Tri kamene“
Rozbor finančného rozpočtu obce k 31.03.2015 a k 30.06.2015
Informácia k účtovnej závierke obce Dobrá Niva za rok 2014
Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za mesiac apríl, máj a jún 2015
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za II.Q 2015
Schválenie investičných zámerov obce Dobrá Niva:
a) IBV Studničný jarok, inžinierske siete vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy
o podmienkach zabezpečenia projektovej dokumentácie stavby a realizácii stavby Dobrá
Niva – IBV Studničný jarok, inžinierske siete a podmienkach postúpenia práv a povinností
investora / stavebníka k časti stavby zo dňa 20.03.2015
b) Rekonštrukcia interiérového priestoru obecnej knižnice v Kultúrnom dome v Dobrej Nive
Úprava finančného rozpočtu obce v priebehu roka 2015
Informácia starostu obce o plnení povinností Obce Dobrá Niva vyplývajúcich zo zákona
č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Správu 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 2014 k 31.03.2015
Žiadosť Ing. Mareka Korísteka, Okružná 117, 960 01 Zvolen o prenájom časti nehnuteľnosti
C KN pozemku parc.č. 1427 vo vlastníctve obce
Žiadosť Eriky Macove, Ružová 375/16, 962 61 Dobrá Niva o odkúpenie časti nehnuteľného
majetku obce – časti pozemku v k.ú. Dobrá Niva na parc.č. E KN 5296/3 vo vlastníctve obce
v Ružovej ulici.

-216. Žiadosť Štefana Oťaheľa a Anny Oťaheľovej, Slobody 343/133, 962 61 Dobrá Niva
o odkúpenie časti nehnuteľného majetku obce – časti pozemku v k.ú.Dobrá Niva na parc.č. C
KN pozemku parc.č. 1096/2 vo vlastníctve obce v ulici 8. marca
17. Schválenie mimoriadnej odmeny Jánovi Cúthovi, poslancovi OZ v Dobrej Nive za II.Q 2015
18. Vyhodnotenie činnosti obce od 16.04.2015 a plán činnosti na ďalšie obdobie
19. R ô z n e
a) Žiadosť Anny Moravčíkovej o uvoľnenie z členstva v Redakčnej rade Dobnonivských
novín od 01.07.2015
b) Schválenie príspevku na závodné stravovanie
20. D i s k u s i a
21. Schválenie uznesenia – z á v e r
Po doplnení bol program tento jednomyseľne schválený.
K bodu č.2

Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení: Daniel Kristeľ, Ľubomír Švarc.
Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválený: Ján Slosiarik.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Milan Jakubík, Emil Šimko.
K bodu č.3

Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ bola vznesená:
- Mgr. Jana Pršancová – na základe jej podanej sťažnosti chcela informácie o závere zasadnutia
komisie, ktorá sa predmetnou sťažnosťou zaoberala.
Jaroslav Lukáč, zapisovateľ komisie pôdohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu
informoval vyššie citovanú, že k predmetu sťažnosti zasadala komisia dňa 08.07.2015, ktorá
skonštatovala: nie je v kompetencii komisie riešiť predmet sťažnosti nakoľko jej obsahom je spor dvoch
subjektov a to Mgr. Jana Pršanová, vs. MVDr. Miroslav Selecký ohľadne hovädzieho dobytka
vo vlastníctve MVDr. Miroslava Seleckého a orná pôda s obilninami vo vlastníctve Mgr. Jana Pršanová,
kde dochádza j ich poškodzovaniu údajne hospodárskym dobytkom vo vlastníctve MVDr. Miroslava
Seleckého.
Ľubomír Švarc, predseda komisie pôdohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu
potvrdil slová zapisovateľa komisie a zdôraznil, že predmet sťažnosti nespadá do kompetencie komisie,
ani obce, ale nakoľko bola doručená na obec musela sa s ňou zaoberať.
Podrobný zápis so záverom komisie bude Mgr. Jane Pršancovej doručený.
K bodu č.4

Uznesenie č.10/2015, bod č.2 zo dňa 11.02.2015 – Žiadosť Jána Hanesa, Družstevná 226/23,
962 61 Dobrá Niva o schválenie nájmu časti nehnuteľného majetku obce – časti pozemku v k.ú. Dobrá
Niva na parc.č. KN-E 4409/1 vo vlastníctve obce na Dubovskej ulici sa odkladá na nasledujúce
zasadnutie OZ v Dobrej Nive, nakoľko hlavný kontrolór obce konštatoval, že tento bod nebol zaradený
do pozvánky na rokovanie ako samostatný.
Ľubomír Korčok a Renáta Korčoková – odkladá sa na nasledujúce zasadnutie OZ v Dobrej Nive,
nakoľko hlavný kontrolór obce konštatoval, že tento bod nebol zaradený do pozvánky na rokovanie
ako samostatný.
Uznesenie č.16/2015, bod č.1 zo dňa 16.04.2015 – splnené, zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa
06.07.2015
Uznesenie č.16/2015, bod č.2 zo dňa 16.04.2015 – trvá.
K bodu č.5

a)

Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o. – rozbor finančných nákladov a výnosov k 31. 05. 2015. Informáciu
podal Ing. Miroslav Vidhold, konateľ s.r.o. podľa jednotlivých položiek
- Náklady –
rozpočet 479.477,00 €
skutočnosť 191.396,45 €
% - 40
- Výnosy
–
rozpočet 481.027,00 €
skutočnosť 192.542,11 €
% - 40
- Predbežný zisk – rozpočet 1.550,00 €
skutočnosť 1.145,66 €
% - 74

-3Ďalej informoval:
o pláne a skutočnosti na úseku pestovnej činnosť a ťažbe dreva (viď príloha),
o poľnohospodárskej, poľovníckej a ostatnej činnosti.
Zámer – „ Výstavba protipožiarnej nádrže Čerešňová a rekonštrukcia cesty Čerešňová –
Tri kamene“ – informoval Ing. Miroslav Vidhold, konateľ Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o.:
- 44 x 25 m – nádrž – zásoba na 1000 m3 vody
- Nádrž a cesta – dotácia 100 % (podmienka nádrž) -1.200.000 €
Za – 7 jednomyseľne
b)

K bodu č.6

Rozbor obce k 30.06.2015
- Informoval Ing. Milan Jakubík, predseda finančnej komisie
- Zasadnutie komisie – 10.07.2015 – podrobne po položkách
- Rozbor – viď príloha
K bodu č.7

Riadna účtovná závierka obce Dobrá Niva za rok 2014
- Správa audítora = bez výhrad
- Odporúčania
K bodu č.8

a. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva za II. Q 2015
- viď príloha (bez vážnejších pripomienok)
b. Plán práce hlavného kontrolóra - II. polrok 2015
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č.9

Odmena hlavného kontrolóra navrhol Ing. Martin Krúdy, starosta obce, kde skonštatoval jeho prácu
za II. Q 2015 a navrhol poslancom OZ v Dobrej Nive sumu vo výške 303,16 €, t.j. 30 % základného
platu.
Z poslancom OZ v Dobrej Nive nenavrhol nikto inú sumu a percentá.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č.10

Schválenie investičných akcií obce Dobrá Niva
a. IBV Studničný jarok, inžinierske siete
– informoval Ing. Martin Krúdy, starosta obce
- zmluva podpísaná
Za – 6 (Daniel Kristeľ, Ing. Štefan Krkoš, Mgr. Vladimír Žiga, Emil Šimko, Ing. Milan Jakubík ,
Ľubomír Švarc)
Proti – 1 (Anna Noskovičová)
b. Rekonštrukcia interiérových priestorov obecnej knižnice v Kultúrnom dome v Dobrej Nive
– informoval Ing. Martin Krúdy, starosta obce
Za – 0
Proti – 7
K bodu č.11

Úprava finančného rozpočtu Obce Dobrá Niva v priebehu roka 2015
- viď príloha

Za - 7 jednomyseľne
K bodu č.12

Smernica č. 01/2015 o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
- viď príloha
- účinnosť od 01.07.2015.
Vladimír Kliment, hlavný kontrolór obce určený za zodpovednú osobu.

Za - 7 jednomyseľne

-4K bodu č.13

Správu 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 2014 k 31.03.2015 prečítal Mgr. Vladimír Žiga.
Bez zistených nedostatkov.
K bodu č.14

Žiadosť Ing. Mareka Korísteka, Okružná 117, 960 01 Zvolen o prenájom časti nehnuteľnosti
C KN pozemku parc.č. 1427 vo vlastníctve obce:
- žiadosť predložená ako podklad na rokovanie OZ v Dobrej Nive,
- k predmetu žiadosti zasadala komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia dňa 06.07.2015,
- komisia vykonala miestnu obhliadku a doporučuje OZ v Dobrej Nive schváliť zámer
prenájmu časti vyššie citovaného pozemku.
Zámer prenajať bol následne jednomyseľne schválený.
Za – 7
K bodu č.15

Žiadosť Eriky Macove, Ružová 375/16, 962 61 Dobrá Niva o odkúpenie časti nehnuteľného majetku
obce – časti pozemku v k.ú. Dobrá Niva na parc.č. E KN 5296/3 vo vlastníctve obce v Ružovej ulici:
- žiadosť predložená ako podklad na rokovanie OZ v Dobrej Nive,
- k predmetu žiadosti zasadala komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia dňa 06.07.2015,
- komisia vykonala miestnu obhliadku a doporučuje OZ v Dobrej Nive schváliť zámer
predaja časti vyššie citovaného pozemku.
Zámer prenajať bol následne jednomyseľne schválený.
Za – 7
K bodu č.16

Žiadosť Štefana Oťaheľa a Anny Oťaheľovej, Slobody 343/133, 962 61 Dobrá Niva o odkúpenie časti
nehnuteľného majetku obce – časti pozemku v k.ú.Dobrá Niva na parc.č. C KN pozemku parc.č. 1096/2
vo vlastníctve obce v ulici 8. marca:
- žiadosť predložená ako podklad na rokovanie OZ v Dobrej Nive,
- k predmetu žiadosti zasadala komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia dňa 06.07.2015,
- komisia vykonala miestnu obhliadku a doporučuje OZ v Dobrej Nive schváliť zámer
predaja časti vyššie citovaného pozemku.
Zámer prenajať bol následne jednomyseľne schválený.
Za – 7
K bodu č.17

Schválenie mimoriadnej odmeny Jánovi Cúthovi, poslancovi OZ v Dobrej Nive za II.Q 2015:
- informoval Ing. Martin Krúdy, starosta obce
- na základe vykonaných činností navrhol mimoriadnu odmenu za II.Q 2015 vo výške brutto
140,00 €.
- Za – 7 jednomyseľne
K bodu č.18

Vyhodnotenie činnosti od 16.04.2015
- Ukončené verejné osvetlenie v obci,
- Park na Pažitiach,
- Detský areál Veža – realizácia nových prvkov (preliezky, hojdačky, lavičky),
- Strecha – Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o.,
- Energetická úprava Zdravotného strediska Dobrá Niva – zateplenie, kúrenie,
zdravotechnika (pripravovaný projekt),
- Chodník, ul. Slobody II. etapa.

-5K bodu č.19 a 20 Rôzne + diskusia

a. Žiadosť Anny Moravčíkovej o vzdanie sa členstva v Redakčnej rade Dobronivských novín
- OZ v Dobrej Nive schválilo uvoľnenie z členstva
- Za – 7 jednomyseľne
b. 0,65 € navýšenie príspevku na stravnú jednotku
- príspevok na závodné stravovanie v sume 0,65 € na jednu stravnú jednotku bol
jednomyseľne schválený
- za – 7.
V rámci diskusie vystúpili:
Anna Noskovičová, poslankyňa OZ – akcie organizované obcou robiť s miestnymi skupinami
a v maximálnej miere využívať obecný potenciál („ menej je niekedy viac).
Vladimír Kliment ,hlavný kontrolór obce – Deň rybárskych špecialít – vypustiť z kalendára akcií
organizovaných obcou
Mgr. Vladimír Žiga ,poslanec OZ – včas informovať poslancov OZ o pripravovaných a financovaných
akciách organizovaných obcou.
K bodu č.21

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.

I. overovateľ: Ing. Milan Jakubík

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

II. overovateľ: Emil Šimko

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

Zapisovateľ:

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

Ján Slosiarik

