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6. Z á p i s n i c a 2016
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.decembra 2016 o 19.00
hod. v kancelárii starostu obce Dubová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Gregorička
Rokovanie viedol starosta obce Ľudovít Ružička
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
Otvorenie a vytvorenie podmienok na konanie rokovania
Predsedajúci privítal prítomných, otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné
– sú prítomní šiesti poslanci OZ Dubová.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslancov Jakubcovú a Kučeru.
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Kyrinovičovú.
Predsedajúci a ani poslanci nenavrhli vytvoriť dočasné komisie.
Schválenie programu rokovania
Predsedajúci predniesol návrh programu rokovania tak, ako bol pripravený na pozvánke,
vyzval na prípadné doplnenie a dal hlasovať o návrhu
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 6 ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
1. Bod
Kontrola uznesení
32/2008 – posunutie katastra s Budmericami – nedorokované
38/2008 – májom pozemkov pod chatami – p. Lisá – nezáujem o riešenie
15/2012 – majetkovo právne vysporiadanie pozemkov s SPF pod cestami Novosady –
zrealizované / ešte neuskutočnený prevod
22/2012 – nájom ihrisko – čakáme na zmenu stanoviska úradu arcidiecézy
9/2014 – schválenie zámeru a osobitného zreteľa prenájmu časti strechy ZŠ na zariadenie na
šírenie internetu – zrealizované – pripravujeme zmluvy
24/2014 – pripojenie obecných budov – úloha stavebnej komisii – realizuje sa
19/2015 – aktualizácia VZN – trvá
20/2015 – rokovanie o odpadoch – čakáme na reakciu okolitých samospráv
6/2016 – úlohy pre komisie (k UZN 19/2005)
9/2016 – úloha k oslavám obce KRKVaŠ a prístrešok na ihrisku STK
11/2016 – Zadania UAŠ na verené priestory – pripravujeme zadanie
12/2016 – oprava UZN 7/2016 – zámena pozemkov – trvá – pripravuje sa zmluva
14/2016 – k VZN o dani – trvá
17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – pripravuje sa
Z posledného rokovania
26/2016 – predaj pozemkov pod čerpacou stanicou – čakáme zmluvy
27/2016 – predaj pozemkov pod čerpacou stanicou – čakáme zmluvy
28/2016 – vzatie na vedomie, drobné stavebné, logo, preš, značenie ulíc – v realizácii
Predsedajúci otvoril diskusiu – nevystúpil nikto.
2. Bod

Návrh prílohy A-2017 k VZN č.35 o dani z nehnuteľnosti

Predsedajúci
- informoval o procese prípravy prílohy A-2017 VZN o miestnych daniach a poplatku za
odpad v zmysle uznesenia OZ 14/2016
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- informoval, že návrh bol prerokovaný na pracovných porade s poslancami
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli a webovej
stránke obce (príloha č. 2 zápisnice)
- informoval, že na obec neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy
Vyjadrenie komisie – nerokovala
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať s upozornením, že na
schválenie prílohy nariadenia je potrené 3/5 kvórum prítomných poslancov a účinnosť
nadobudne po 15 dňovom vyhlásení zverejnením spôsobom v mieste obvyklým –
vyvesením na úradnej tabuli obce
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 6
ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že príloha VZN bola schválená a účinnosť nadobudne po 15
dňovom vyhlásení zverejnením – od 1.1.2017

3. Bod

Návrh úpravy VZN č. 38 o dotáciách z rozpočtu obce

Predsedajúci
- informoval o procese aktualizácie VZN o dotáciách, pre množstvo drobných zmien
a dodatkov navrhuje zrušiť celé VZN č. 38 v znení z 15.12.2009 a schváliť pod tým istým
číslom v znení z 15.12.2016
- návrh bol prerokovaný na pracovnej porade s poslancami
- konštatoval, že návrh nového znenia bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli a
webovej stránke obce (príloha č.3 – VZN č.38)
- informoval, že na obec neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy
Vyjadrenie komisie – nerokovala
- tvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať s upozornením, že na schválenie
nariadenia je potrené 3/5 kvórum prítomných poslancov a účinnosť nadobudne po 15 dňovom
vyhlásení zverejnením spôsobom v mieste obvyklým – vyvesením na úradnej tabuli obce
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 6 ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že VZN číslo 38 v znení z 15.12.2016 bolo schválené a nadobudne
účinnosť po 15 dňovom vyhlásení zverejnením od 1.1.2017.

4. Bod

Návrh prílohy č. 3 VZN č. 43 o pomenovaní ulíc

Predsedajúci
- informoval o procese prípravy prílohy VZN o pomenovaní novovznikajúcich ulíc, názvy
ulíc si navrhli obyvatelia sami
- návrh bol prerokovaný na pracovnej porade s poslancami
- konštatoval, že návrh prílohy bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli a webovej
stránke obce (príloha č.4 – príloha č. 3 VZN č.43)
- informoval, že na obec neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy
Vyjadrenie komisie – nerokovala
- tvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať s upozornením, že na schválenie
nariadenia je potrené 3/5 kvórum prítomných poslancov a účinnosť nadobudne po 15 dňovom
vyhlásení zverejnením spôsobom v mieste obvyklým – vyvesením na úradnej tabuli obce
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 6 ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že príloha č.3 VZN číslo 43 bola schválená a nadobudne účinnosť
po 15 dňovom vyhlásení zverejnením od 1.1.2017.
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Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Predsedajúci
- informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený (spis 563/2016), bol
zaslaný poslancom, prerokovaný na pracovnej porade
- požiadal o vyjadrenie – komisie nerokovali
- otvoril diskusiu na prípadné doplnenie plánu poslancami, nevystúpil nikto, preto dal
hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 29/2016 zo dňa 15.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 18f, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení
• schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok roka 2017 (spis 563/2016).

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 6

6. Bod

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Predsedajúci
- informoval o Správe o kontrole dotácií z rozpočtu obce (spis 583/2016) a Správe o kontrole
hospodárenia v spoločnosti Skládka odpadov Dubová (spis 582/2016) – záveroch
- správy boli zaslané poslancom a boli predmetom pracovnej porady s poslancami, sú
k dispozícii aj na webe obce – samospráva – obecný kontrolór
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto dal hlasovať o vzatí na vedomie
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 30/2016 zo dňa 15.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
 berie na vedomie
Správu o kontrole a jej výsledkoch z kontroly hospodárenia Skládky odpadov s.r.o. Dubová (spis 582/2016)
Správu o výsledku kontroly zúčtovania dotácii (spis 583/2016)

Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 6

7. Bod

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh posunu katastrálnej hranice

Predsedajúci
- informoval: Na obecný úrad bol doručený spis 499/2016, ktorý je súborom dokumentov ako
podklad k uzneseniu obecného zastupiteľstva na zmenu katastrálnej hranice medzi obcou
Dubová a obcou Budmerice – výmera 9131 m2 v lokalite „polčicove role“.
- návrh bol predmetom pracovnej porady poslancov
- otvoril diskusiu, v ktorej vystúpil navrhovateľ – pán Gloznek a viacerí prítomní,
predsedajúci uviedol aj genézu podobnej žiadosti, ktorú zaslala obec Dubová v roku 2008.
Prítomní spoločne formulovali návrh uznesenia
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 31/2016 zo dňa 15.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe žiadosti vlastníkov nehnuteľností
•
schvaľuje poverenie pre starostu obce na obnovenie rokovania o posune katastrálnej hranice podľa
návrhu z roku 2008 – po regionálnu cestu II/502
•
žiada Obecné zastupiteľstvo Obce Budmerice o predbežné vyjadrenie, za akých podmienok je ochotné
súhlasiť so zmenou katastrálnej hranice
•
vyzýva vlastníkov nehnuteľností na Vinohradníckej ulici a v lokalite „Polčicove role“ na
zorganizovanie petície na podporu zmeny katastrálnej hranice
•
na vedomie vlastníci nehnuteľností zverejnením tohto uznesenia na úradnej tabuli

Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 6

•
•
•

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

8. Bod
Rôzne
interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie poslancov – neboli žiadne
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
 Informácie starostu – starosta obce informoval o aktuálnych aktivitách
o príprave osláv 730.výročia obce
o príprave a realizácii spomienky na Vincenta Šikulu
o Rozpočtovom opatrení č. 7 v kompetencii starostu
o pozastavení konania o vklade obci darovaného pozemku

V tomto bode požiadal predsedajúci obecné zastupiteľstvo o prerokovanie a riešenie
aktuálnej požiadavky katastra nehnuteľností o doplnenie podania o uznesenie, ktorého návrh
predniesol. V diskusii vyjadrili prítomní súhlas a preto dal hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 32 /2016 zo dňa 15.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:
•
schvaľuje nadobudnutie majetku na základe darovacej zmluvy zo dňa 2.11.2016 spis 525/2006,
(V5097/2016) uzatvorenej medzi podielovými spoluvlastníkmi: Františkom Kolekom, Teréziou Moravčíkovou,
Máriou Paulišovou, Irenou Čechovičovou, Igorom Kolekom a Janettou Hozlárovou ako darcami a obcou
Dubová ako obdarovaným, na základe ktorej darcovia bezodplatne prenechali spoluvlastnícky podiel o veľkosti
367/384 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dubová, obec: DUBOVÁ, okres Pezinok,
zapísanej na LV č. 153, a to pozemku s parc. č. 181/1, parcela registra „C“, druh pozemku: Záhrady, o výmere
333 m2 v nasledovných spoluvlastníckych podieloch:
a)
František Kolek spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17/128,
b)
Terézia Moravčíková spoluvlastnícky podiel o veľkosti 57/128,
c)
Mária Paulišová spoluvlastnícky podiel o veľkosti 15/96,
d)
Irena Čechovičová spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17/128,
e)
Igor Kolek spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17/384,
f)
Janetta Hozlárová spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17/384
do podielového spoluvlastníctva obce Dubová.

Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 6

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

Pripravovanej žiadosti z dotačnej schémy BSK na rok 2017
 Monografia obce Dubová – pripravila pani Grellnethová
 Obnova trhoviska v obci Dubová – pripravuje starosta a StK
o Výstave fotografií Aktovka Vincenta Šikulu a možnosti jej odkúpenia
o Príprave žiadosti na riešenie havarijného stavu strechy na ZŠ
o Procese EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie projektu výstavby
Recyklačného a materiálového centra Lindava (recyklačný a zberný dvor)
o
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V tejto súvislosti na základe výsledku pracovnej porady s poslancami predsedajúci navrhol
otvoriť diskusiu o postupe premeny Skládky odpadov Dubová s.r.o. na akciovú spoločnosť :
V diskusii sa poslanci vyjadrili súhlasne s prerokovaním a s premenou s.r.o. na akciovú
spoločnosť s možnosťou zainteresovať okolité samosprávy na spoločnom riešení
problematiky nakladania s odpadmi ich vstupom do akciovej spoločnosti predajom časti akcií.
Téma bola predmetom viacerých pracovných porád a aj uznesenia OZ 20/2015.
Po skončení diskusie predsedajúci predniesol spoločne formulované uznesenie a dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 33/2016 zo dňa 15.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení:
•
schvaľuje
a)
vklad majetku obce - podniku spoločnosti Skládka odpadov – Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90
Dubová, IČO: 35 793 848, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č.: 22260/B /ďalej len „Skládka“/, t.j. jeho
hmotných, nehmotných a osobných zložiek podniku Skládky, ktorého jediným spoločníkom je obce Dubová do
majetku zakladanej obchodnej spoločnosti. Majetok obce bude vložený ako nepeňažný vklad do majetku
zakladanej obchodnej spoločnosti s názvom Materiálno recyklačné centrum Lindava, a.s., pričom jediným
akcionárom tejto spoločnosti bude Skládka a následne
b)
zlúčenie Skládky so spoločnosťou Materiálno recyklačné centrum Lindava, a.s. v dôsledku čoho
Skládka zanikne a obec sa stane jediným akcionárom spoločnosti Materiálno recyklačné centrum Lindava, a.s., a
to všetko podľa zámeru predloženého v schéme vkladu podniku do zakladanej spoločnosti a následného zlúčenia
Skládky s touto zakladanou spoločnosťou, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia,
/ďalej len „Zámer“/
•
poveruje za týmto účelom starostu Obce Dubová, aby vykonal všetky právne úkony potrebné k tomu,
aby bolo možné Zámer realizovať.
•
na vedomie Skládka odpadov Dubová s.r.o.

Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 6

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

o výmena okien v školskej jedálni
Poslanec Kučera odporúča na návrh pracovníkov ŠJ a po posúdení problematiky výmenu
okien v školskej jedálni na zlepšenie vetrania a obnovu funkčnosti okien. V diskusii
odporučili poslanci zahrnúť túto aktivitu do rozpočtu obce na rok 2017. Sumu spresní
stavebná komisia na základe cenovej kalkulácie.
Predsedajúci udelil slovo pánu Gloznekovi – informoval sa na postup pri výstavbe
komunikácií v rozvojových lokalitách a záväznosti urbanistickej štúdie, odpovedal starosta:
UŠ je v časti komunikácie dostatočne záväzná, aby bolo možné realizovať stavebné povolenie
a stavbu a obec bude nápomocná aktivitám vlastníkov nehnuteľností. Zároveň vyjadril ľútosť,
že vlastníci nesúhlasili s pozemkovými úpravami, ktoré by ešte viac napomohli stabilizovať
výstupy UŠ.
Predsedajúci udelil slovo pánu Gašparovičovi – za vlastníkov nehnuteľností v lokalite
Novosady sa informoval o postupe pri dopracovaní UŠ Novosady, odpovedal starosta:
o dodanie zmien požiadal vlastníkov pozemkov, kde sa zmeny chystajú a budú schvaľované
v obecnom zastupiteľstve, predpokladá aj verejné prerokovanie, kam budú vlastníci okolitých
pozemkov prizvaní.

9. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné ďalšie záverečné uznesenie v súvislosti
s priebehom rokovania.
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10. Bod Záver
V závere predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 21.30 hod. rokovanie ukončil.
15.12.2016 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Príloha A/2017 VZN č. 35
VZN č. 38 – v znení z 15.12.2016
Príloha č. 3 VZN č.43

