OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 10. decembra 2015 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dobrej Nive.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice : 8 poslancov
poslanec Mgr. Vladimír Žiga sa dostavil o 18,00 hod.
Neprítomný: 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.
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
5. Verejné poďakovanie dobrovoľným darcom krvi
6. a) Informáciu konateľa spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. k rozboru
finančných nákladov a výnosov spoločnosti k 31.10.2015,
b) Návrh rozpočtu finančných nákladov a výnosov na rok 2016 spoločnosti Obecné
lesy Dobrá Niva, s.r.o.
c) Schválenie nákupu poľnohospodárskej techniky – mulčovača s príslušenstvom
spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu finančného rozpočtu obce Dobrá Niva
na roky 2016-2017-2018
8. Schválenie predloženého návrhu finančného rozpočtu obce na roky 2016-2017-2018
9. Rozbor finančného rozpočtu obce Dobrá Niva k 30. 09. 2015
10. Úprava finančného rozpočtu obce Dobrá Niva v priebehu roka 2015
11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva na I. polrok 2016
12. Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dobrá Niva
13. Návrh VZN č.3/2015 o určení dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dobrá Niva a pre centrá voľného času pre rok 2016
14. Návrh VZN č.4/2015 o nájomných bytoch na území obce Dobrá Niva
15. Návrh VZN č.5/2015 o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve obce
16. Návrh VZN č.6/2015 o dani z nehnuteľnosti
17. Návrh VZN č.7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
18. Návrh VZN č.8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
19. Návrhy inventarizačných komisií s uskutočnením inventarizácie majetku obce
k 31.12.2015
20. Schválenie mimoriadnej odmeny zástupcovi starostu obce za kalendárny rok 2015
21. Schválenie prenajatia časti nehnuteľného majetku obce – pozemku v zmysle žiadosti
Jána Hanesa, Družstevná 226/23, Dobrá Niva o prenájom časti nehnuteľného majetku

-2-

22.
23.
24.
25.

obce – časti pozemku v k.ú. Dobrá Niva na parc. č. E KN 4409/1 vo vlastníctve
obce na Dubovskej ulici
Vyhodnotenie činnosti obce od 01.10.2015 a plán činnosti 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: Emil Šimko, Ján Cúth
Za zapisovateľa zápisnice bola jednomyseľne schválená: Martina Kolényová
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení: Daniel Kristeľ, Mgr. Ján Slosiarik
K bodu č.3
Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ nebola vznesená.
K bodu č.4
Starosta obce konštatoval, že naďalej platia uznesenia, ktoré boli prijaté predtým.
K bodu č.5
Na základe listu zo Slovenského červeného kríža územného spolku Zvolen, starosta obce
Ing. Martin Krúdy verejne poďakoval bezpríspevkovým darcom krvi a to menovite:
-

Martin Bahýľ, ako bronzový darca krvi
Ján Balko, ako bronzový darca krvi
Matej Buljan, ako bronzový darca krvi
Oľga Valachová, ako bronzový darca krvi
Pavel Choboda, ako strieborný darca krvi
Emil Šimko, ml., ako strieborný darca krvi
Ján Raniak, medaila Kňazovického

Všetci boli pozvaní na zasadnutie OZ, zúčastnením bol odovzdaný malý darček.
K bodu č.6
a) Informáciu o hospodárení Obecných lesov Dobrá Niva, s.r.o. prezentoval konateľ
spoločnosti Ing. Miroslav Vidhold, ktorý podrobne informoval o rozbore finančných nákladov
a výnosov k 31. 10. 2015. Celkové náklady plánované na rok 2015 boli vo výške
509 477,00 €, skutočne vyčerpané je 371 223,08 €. Výnosy na rok 2015 boli plánované na
511 027,00 € a skutočnosť je 407 623,02 €. Predbežný zisk k 31.10. 2015 je 36 399,94 €. Zisk
tvoria prevažne tržby za hovädzí dobytok, poľovníctvo a ešte stále sa spracúva kalamitné drevo.
Ing. Miroslav Vidhold opäť podotkol, že v nasledujúcich rokoch sa bude musieť ťažiť menej
a dúfa, že už nedôjde k ďalšej kalamite, aby sa neprekročil celkový desaťročný plán, ktorý
končí v roku 2019. Rozbor je priložený k zápisnici.
b) Ing. Miroslav Vidhold konateľ Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. oboznámil poslancov OZ
s návrhom plánu finančných nákladov a výnosov na rok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Predpokladané náklady: 479 477,00 €
Predpokladané výnosy: 481 027,00 €
Predpokladaný zisk:
1 550,00 €
Obecné zastupiteľstvo vzalo plán na vedomie.
c) Ing. Miroslav Vidhold konateľ Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. informoval poslancov OZ
o potrebe kúpiť nový mulčovací stroj, nakoľko ten, ktorý majú teraz je už opotrebovaný a za
posledný rok si vyžiadal niekoľkokrát nákladnú opravu. Konštatoval, že má ponuku od firmy
ŠUPA TECHNIKA, Veľké Kostoľany na mulčovač MU 280 LW s príslušenstvom v cene
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konštatoval, že finančná komisia odporučila nákup mulčovacieho stroja schváliť. Poslanci
nákup jednomyseľne schválili.
Za - 7 jednomyseľne
K bodu č.7
Vladimír Kliment, hlavný kontrolór Obce Dobrá Niva konštatoval, že návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, nariadeniami a internými
smernicami obce a je pripravený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený
v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením v súlade
s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností odporučil OZ schváliť rozpočet na rok 2016 v takom znení
ako bol navrhnutý. Obecné zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra Obce Dobrá
Niva na vedomie. Správa je písomne vypracovaná a priložená k zápisnici.
K bodu č.8
Návrh finančného rozpočtu Obce Dobrá Niva na roky 2016 - 2017 - 2018 dostal každý poslanec
OZ v predstihu. Návrh bol prejednaný aj na pracovnom stretnutí OZ dňa 19. 11. 2015.
Ekonómka obce Marcela Ponická informovala, že rozpočet nebol pripomienkovaný zo strany
občanov a je pripravený na schválenie tak, ako bol prejednaný na pracovnom OZ. Upozornila,
že sa dodatočne upravili dve položky v príjmovej časti bežného rozpočtu a to položka 292012
Príjmy z minulých rokov, ktorá sa ponížila o 55.000 € a položka 111003 Výnos dane z príjmov
sa navýšila o 55.000 €. Ide o nájom Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. za rok 2015, ktorý bude
vyplatený do 31.12.2015 vo výške 30.000 €.
Ing. Milan Jakubík predseda finančnej komisie prečítal rekapitulácie rozpočtu na rok 2016.
Na záver informoval, že finančná komisia doporučuje poslancom OZ rozpočet Obce Dobrá
Niva na roky 2016 - 2017 - 2018 schváliť. Rozpočet Obce Dobrá Niva na roky 2016 – 2017 –
2018 je priložený k zápisnici.
REKAPITULÁCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU:
Kapitálové príjmy:
424 540 €
Kapitálové výdavky:
1 116 903 €
Hospodárenie – kapitálový rozpočet:
- 692 363 €
REKAPITULÁCIA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:
Príjmy:
Výdavky:
Hospodárenie – finančných operácií:

578 430 €
14 900 €
563 530 €

REKAPITULÁCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Hospodárenie – bežný rozpočet:

1 329 276 €
1 200 442 €
128 833 €

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA:
Rozpočtované príjmy celkom:
Rozpočtované výdavky celkom:
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu:

2 332 246 €
2 332 246 €
0€

Za - 7 jednomyseľne
K bodu č.9
Marcela Ponická, ekonómka Obce Dobrá Niva podrobne informovala o finančnom rozbore
finančného rozpočtu k 30. 09. 2015. Venovala sa každej položke a podpoložke rozpočtu
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informovala, že podnikateľská činnosť k 30. 09. 2015 nevykazuje stratu. Rozbor je priložený
k zápisnici. Poslanci OZ zobrali informáciu o finančnom rozbore finančného rozpočtu
k 30. 09. 2015 na vedomie.
K bodu č.10
Marcela Ponická, ekonómka Obce Dobrá Niva informovala, že je potrebné schváliť úpravu
rozpočtu. Jednou z položiek je navýšenie Tarifných platov, nakoľko od 01. 11. 2015 je
zamestnaných 10 ľudí cez projekt ÚPSVaR, kde nám bude mzda refundovaná vo výške 95 %,
ale refundácia za novembrovú výplatu nám príde až v januári 2016, tým pádom sa musia
navýšiť aj položky na poistné do zdravotných poisťovní a na odvody do sociálnej poisťovne.
Ďalšia väčšia úprava je na položke Všeobecný materiál, ktorú je potrebné navýšiť z dôvodu
rekonštrukcie cesty na Podholienec. Položka Všeobecné služby OcÚ je potrebné navýšiť
z dôvodu rekonštrukcie jedálne ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, upozornila na zmenu v návrhu na
úpravu finančného rozpočtu, že po konzultácií s predsedom finančnej komisie Ing. Milanom
Jakubíkom položku Všeobecné služby – oddelenie kultúry v sume 2 600 € sa z návrhu vyškrtne
a táto suma sa presunie na položku Všeobecné služby OcÚ, teda z pôvodných 14 000 €
sa položka bude navyšovať na 16 600 €. Na záver informovala, že na niektorých výdavkových
položkách je šetrenie, tie sa ponížia a použijú sa na navýšenie vyššie uvedených položiek.
Návrh na úpravu finančného rozpočtu je priložený k zápisnici.
Súčasťou úpravy rozpočtu je aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, nakoľko
rozpočtová organizácia musí končiť rok s 0 €. Vypracovaný návrh je priložený k zápisnici.
Ing. Milan Jakubík predseda finančnej komisie konštatoval, že finančná komisia doporučuje
poslancom OZ schváliť úpravu finančného rozpočtu.
ZA – 7 jednomyseľne
Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Mgr. Vladimír Žiga.
K bodu č.11
Hlavný kontrolór Vladimír Kliment predložil na schválenie plán práce hlavného kontrolóra na
1. polrok 2016. Vysvetlil, že bol zverejnený na internetovej stránke . V pláne sú zahrnuté všetky
činnosti a snaží sa obsiahnuť každú oblasť podliehajúcu kontrole. Ing. Milan Jakubík navrhol,
aby na základe novelizácie zákona o účtovníctve bola vypracovaná smernica o transferovom
oceňovaní a následne podľa nej vykonávaná kontrola, nakoľko sa novelizáciou zákon
o účtovníctve sprísňuje. Vladimír Kliment, hlavný kontrolór konštatoval, že si zákon naštuduje.
Návrh tvorí súčasť zápisnice.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.12
PaedDr. Mária Slosiariková, riaditeľka ZŠ s MŠ J. S. Neresnického požiadala listom
o schválenie zvýšených poplatkov za ŠKD, MŠ, CVČ a ŠJ. Marcela Ponická, ekonómka Obce
Dobrá Niva podala informáciu k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dobrá Niva.
Poplatky sú zvýšené nasledovne:
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:
12 € zvýšenie o 2,04 €
Príspevok na činnosť školského klub detí:
6 € zvýšenie o 1,02 €
Príspevok na činnosť centra voľného času:
4 € zvýšenie o 1,00 €
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni – zvýšenie z 2 finančného pásma
do 3 finančného pásma.
Poslanci VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dobrá Niva schválili
jednomyseľne, VZN č. 2/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
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Marcela Ponická, ekonómka Obce Dobrá Niva podala informáciu k VZN č. 3/2015 o určení
dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Niva pre
centrá voľného času na rok 2016. Jedná sa o tzv. originálne kompetencie, čo sú peniaze
z podielových daní, ktoré dáva obec pre materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň
a centrum voľného času. Celková suma originálnych kompetencií na rok 2016 je vo výške
192 106,- € a táto suma sa odvíja od počtu detí k 15. 09. kalendárneho roka a prerozdeľuje sa
do menovaných zariadení.
Výška dotácie je nasledovná:
Materská škola:
1 695,97 € / na dieťa/rok
Školský klub detí:
152,11 € / na dieťa/rok
Školská jedáleň:
270,77 € / na dieťa/rok
Centrum voľného času:
54,02 € / na dieťa/rok
Upozornila, že v predloženom a zverejnenom návrhu VZN č. 3/2015 bola zle uvedená suma pri
dotácií na centrum voľného času a to 52,48 € / na dieťa.
Poslanci OZ predložené VZN č. 3/2015 o určení dotácie pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Niva pre centrá voľného času na rok 2016 schválili
jednomyseľne, VZN č. 3/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.14
Marcela Ponická, ekonómka Obce Dobrá Niva podala informáciu k VZN č. 4/2015
o nájomných bytoch na území Obce Dobrá Niva. Upozornila na zmenu a to v § 5 ods. 1 písm.
c) výšku mesačného nájomného, ktorého súčasťou je aj tvorba fondu opráv vo výške 0,5 %
z obstarávacej ceny bytu, minulý rok to bolo 1 %. Poslanci OZ aj toto predložené
VZN č. 4/2015 o nájomných bytoch na území Obce Dobrá Niva schválili jednomyseľne,
VZN č. 4/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.15
Marcela Ponická, ekonómka Obce Dobrá Niva pokračovala a podala informáciu
k VZN č. 5/2015 o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve obce. Vysvetlila,
že zmena oproti minulému roku nastane v článku 3 bod 2 Výšku tvorby fondov určilo Obecné
zastupiteľstvo v Dobrej Nive v sume 0,5 % z obstarávacej ceny bytu. Ďalšia zmena bude
v článku 3 bod 5 Obec Dobrá Niva vedie prostriedky vo fonde údržby a opráv oddelene od
prostriedkov získaných z nájmu bytov na samostatnom analytickom účte, v zverejnenom
návrhu VZN bolo uvedené na bankovom účte, ale ako vysvetlila Marcela Ponická nie je
potrebné zakladať nový bankový účet. Bude stačiť keď sa vypočítaná čiastka bude
preúčtovávať na samostatný analytický účet. Z tohto vyplýva aj zmena oproti zverejnenému
návrhu VZN a to v článku 3 bod 6 Obec Dobrá Niva preúčtuje prostriedky do fondu údržby
a opráv z nájmu raz ročne k 31. 12. kalendárneho roka. Poslanci OZ VZN č. 5/2015 o tvorbe
a použití fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve obce schválili jednomyseľne,
VZN č. 5/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.16
Správkyňa daní a poplatkov Beata Pavúková informovala poslancov OZ o navrhovaných
zmenách vo VZN č. 6/2015 o dani z nehnuteľnosti. Zmeny predložila poslancom OZ
aj v dôvodovej správe, v ktorej uvádza, že podľa zákona č. 582/2004 v znení neskorších
predpisov obec podľa miestnych podmienok určuje rôzne sadzby dane zo stavieb. Takto
stanovená najvyššia sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej
sadzby určenej správcom dane. Ak bola najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom
dane v roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby, správca zosúladí tento násobok
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a drobné stavby z 0,067 €/m2 na 0,069 €/m2. Ostatné sadzby zostávajú oproti minulému roku
nezmenené. Poslanci OZ VZN č. 6/2015 o dani z nehnuteľnosti schválili jednomyseľne,
VZN č. 6/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.17
Správkyňa daní a poplatkov Beata Pavúková informovala poslancov OZ o navrhovaných
zmenách vo VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Vysvetlila, že od 01. 01. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon
o odpadoch spolu s vykonávacími predpismi v odpadovom hospodárstve. Nová právna úprava
si následne vyžiada aktualizáciu VZN. Nový zákon mení aj niektoré iné zákony a k nim patrí
aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Pre drobný stavebný odpad je nová definícia odpad z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vo vzťahu k miestnemu
poplatku zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobných
stavebných odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavebný odpad vznikne, bude zaň platiť
miestny poplatok. Zároveň určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 až 0,078 €/kg týchto
odpadov. Pre absenciu relevantných podkladov o produkcii drobných stavebných odpadov je
navrhnuté, aby pre rok 2016 bola sadzba poplatku 0,075 €/kg drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín. Táto cena zohľadňuje DPH, cenu za zneškodnenie a poplatok za uloženie
na skládku. Táto zmena je zapracovaná do § 4 Sadzby poplatku, kde je doplnený bod 2.
Pre rok 2016 sadzby poplatkov za komunálne odpady pre občanov je navrhnuté zvýšenie
poplatku na 18 € na osobu a rok, čo predstavuje navýšenie oproti roku 2015 o 3 €. V časti Dobrá
Niva Podholienec a Sušiny je navrhnuté zvýšenie poplatku na 12 € na osobu a rok,
čo predstavuje navýšenie oproti roku 2015 o 1,78 €. Pri množstvovom zbere sa zvyšuje sadza
na liter odpadu na 0,025 € z 0,019 €. Poslanci OZ VZN č. 7/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili jednomyseľne,
VZN č. 7/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.18
VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Správkyňa daní a poplatkov Beata Pavúková informovala, že v tomto VZN
nie sú žiadne zmeny oproti minulému roku. Poslanci OZ VZN č. 8/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili jednomyseľne,
VZN č. 8/2015 je priložené k zápisnici.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.19
Poslanci OZ dostali pokyny pre členov inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie
majetku Obce Dobrá Niva za rok 2015. Dielčie inventarizačné komisie sú zložené z poslancov
OZ a zamestnancov Obce Dobrá Niva. Poslanec Ing. Milan Jakubík požiadal o zaradenie do
inventarizačnej komisie Obecný úrad – prevádzka služieb. Marcela Ponická, ekonómka Obce
Dobrá Niva informovala, že inventarizácia musí byť uskutočnená do 31. 12. 2015.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.20
Starosta obce navrhol mimoriadnu odmenu za rok 2015 zástupcovi starostu a poslancovi OZ
Mgr. Vladimírovi Žigovi vo výške 50,- € brutto.
Za - 7
Proti - 0
Zdržal sa - 1 (Mgr. Vladimír Žiga)
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Ján Slosiarik referent úseku VS, SP, ŽP a MO informoval poslancov OZ o žiadosti Jána Hanesa,
bytom Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva o prenájom časti nehnuteľnosti E KN pozemku
v k.ú. Dobrá Niva a to: parc. č. 4409/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo vlastníctve obce
Dobrá Niva (LV č.928), v sume 33,19 € (za každý začatý hektár) kalendárny rok a výmere
100 m2 za účelom vybudovania prístrešku pre ustajnenie koní na dobu určitú, t.j. na 10 rokov
od 01. 01. 2016. Poslanci OZ žiadosť jednomyseľne schválili.
Za - 8 jednomyseľne
K bodu č.22
Starosta obce Ing. Martin Krúdy sa ujal slova a vyhodnotil činnosť obce nielen
od 01. októbra 2015, ale vyhodnotil činnosti za celý rok. Konštatoval, že v roku 2015 sa urobilo
veľa a to najmä rekonštrukcia parku na Pažitiach, oprava spevnenej plochy pred garážami PD
na ulici Slobody, chodník III. etapa na ul. Slobody pri ihrisku. Ďalej informoval poslancov OZ,
že 16. decembra 2015 sme pozvaní na otvorenie a prestrihnutie pásky zrekonštruovaného úseku
medzi Dobrou Nivou a Babinou a tiež, že Obci Dobrá Niva bola schválená žiadosť na výstavbu
dvoch bytových domov na Pažitiach, kde sa s výstavbou začne v roku 2016. Ďalej sa obec
zapojí do výzvy o zníženie energetickej záťaže zdravotného strediska a tiež bola poslaná
žiadosť na poskytnutie dotácií na akcie v obci z BBSK. Nakoniec informoval, že obec je
zapojená do projektu IOMO (Integrované obslužné miesta občana), čo uľahčí vybavovanie
úradných záležitostí a to vybavenie výpisu/odpisu z registra trestov, výpisu z listu vlastníctva a
výpis z Obchodného registra.
K bodu č.23 a č.24
Bc. Branislav Krajč, kultúrny referent informoval poslancov OZ o akciách februára 2016.
-

16. 12. 2015 – Vianočný koncert Jany Kocianovej a The Gospel family
18. 12. 2015 – Vianočná besiedka ZŠ s MŠ J. S. Neresnického
19. 12. 2015 – Betlehemské svetlo
31. 12. 2015 – Nohejbalový turnaj
31. 12. 2015 – Silvester v kultúrnom dome
02. 01. 2016 – Novoročný koncert dámskeho komorného tria v Evanjelickom
kostole v Dobrej Nive
06. 01. 2016 – Koledovanie Troch kráľov
09. 01. 2016 – Trojkráľovská zábava
16. 01. 2016 – Obecná zabíjačka
16. 01. 2016 – Zumba ples
30. 01. 2016 – Maškarný ples
06. 02. 2016 – Obecný ples
09. 02. 2016 – Ukončenie fašiangu

Mgr. Ján Slosiarik poslanec OZ informoval o záveroch zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry,
športu a práce s mládežou. Komisia hodnotila celý rok 2015 a bolo skonštatované, že
Obec Dobrá Niva robí podujatia, ktoré sú úspešné a stretávajú sa so záujmom občanov a za
posledný štvrťrok vyzdvihli Poľovnícke špeciality, ktoré boli pripravené na vysokej úrovni. Na
druhej strane sa členovia komisie jednohlasne zhodli a vyslovili nesúhlas s uskutočnením
podujatia Deň otvorených dverí letiska Dobrá Niva z dôvodu vysokých finančných nákladov
na podujatie, ale aj vzdialenosť od obce. Ďalej komisia doporučila Obecnú zabíjačku realizovať
na Kole vzhľadom na to, že je tam jednoduchšie organizačné zabezpečenie. Starosta obce na to
reagoval, že v prípade, ak by nemrzlo bol by na Kole zlý terén. Taktiež konštatoval, že po
minuloročnej zabíjačke konanej na námestí, bolo veľa dobrých ohlasov.
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dataprojektora, nakoľko nastávajú problémy s jeho zapožičiavaním a, že v roku 2016 je
plánovaných päť vystúpení FS Dobrona.
PaedDr. Mária Slosiariková riaditeľka ZŠ s MŠ J. S. Neresnického podotkla, že by bolo dobré
zakúpiť novú ozvučovaciu techniku do kultúrneho domu, načo starosta obce oponoval, že je
pre obec výhodnejšie zaplatiť za služby a nie nakúpiť novú techniku a ozvučenie.
Pani riaditeľka ešte informovala poslancov OZ o celoslovenskej regionálnej konferencií, ktorá
sa tento rok konala v Dobrej Nive a poslancom OZ rozdala informačnú skladačku Divy Dobrej
Nivy, ktorú pri tejto príležitosti ZŠ s MŠ J. S. Neresnického vydala.
Na záver Mgr. Ján Slosiarik, poslanec OZ informoval o veľmi dobrej akcií, ktorá sa bude konať
aj v roku 2016 a to Gavúrky Trail, tento raz aj v spolupráci so ZŠ s MŠ J. S.
Neresnického. Okrem náročnej bežeckej trati bude pripravená aj ľahšia pre deti a táto akcia
bude spojená s Dňom detí.
K bodu č.25
Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ prečítal Emil Šimko. 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.

