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1. Z á p i s n i c a 2017
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.februára 2017 o 18.00 hod.
v kancelárii starostu obce Dubová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Kučera, Vizváryová
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 piati poslanci OZ Dubová a aj hlavná kontrolórka obce.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyne Peškovú a Severínovú.
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Špačkovú.
Predsedajúci a ani poslanci nenavrhli vytvoriť dočasné komisie.
Schválenie programu rokovania
Predsedajúci predniesol návrh programu rokovania tak, ako bol pripravený na pozvánke,
Na žiadosť kontrolórky do bodu rôzne navrhol zahrnúť bod: Správa o kontrolnej činnosti
a výsledkoch kontrol za rok 2016 a dal hlasovať o návrhu
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 5
ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Následne vyzval na ďalšie doplnenie a keďže neboli iné návrhy, dal hlasovať o programe
rokovania v zmysle pozmeňujúceho návrhu
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 5
ZA-5/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 – splnené
17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – pripravuje sa
26/2016 – predaj pozemkov pod čerpacou stanicou – čakáme zápis do katastra
27/2016 – predaj pozemkov pod čerpacou stanicou – čakáme zápis do katastra
28/2016 – vzatie na vedomie, drobné stavebné, logo, preš, značenie ulíc – v realizácii
Z posledného rokovania
29/2016 – Plán kontrolnej činnosti HK – schválené
30/2016 – Správy o kontrole - vzaté na vedomie
31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
32/2016 – dar cesta Dolná ulica – schválené, zaslané, čakáme na zápis do katastra

1. Zápisnica roku 2017 - ROZ 23.2.2017

strana 2/4

33/2016 – zmena s.r.o. na a.s. – pripravujú sa podklady
Predsedajúci otvoril diskusiu – nevystúpil nikto.
2. Bod

Návrh Záverečného účtu obce Dubová za rok 2016

Predsedajúci
- predložil Záverečný účet obce Dubová za rok 2016 (príloha č.2 zápisnice, spis 80/2017)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s legislatívou na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke a bol zaslaný poslancom a aktivistom e-mailom
- informoval, že do konania rokovania neboli obci doručené žiadne návrhy a pripomienky
- konštatoval, že návrh prerokovala FaSK a bol prerokovaný aj na pracovnej porade
starostu s poslancami
- požiadal o stanovisko predsedníčku FaSK – komisia odporučila schváliť bez výhrad
- požiadal o stanovisko kontrolóra obce, ktoré bolo poslancom zaslané e-mailom (spis
69/2017) odporučila schváliť bez výhrad
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 1/2017 zo dňa 23.2.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení
a v nadväznosti na § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení
• berie na vedomie odporúčanie FaSK a Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Dubová za
rok 2016
• schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok hospodárenia vo výške 168.660,50 € zistený podľa §10 ods. 3, písm. a) a b)
Zostatok finančných operácií vo výške 38.500,- €
Použitie prebytku hospodárenia a zostatku finančných operácií za rok 2016 vo výške 207.160,50 € ako
príjem rezervného fondu

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 5

3. Bod

ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Rozpočtu obce Dubová na rok 2016 s výhľadom na roky 2018-19

Predsedajúci
- predložil Rozpočet obce Dubová na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 a konštatoval,
že návrh (príloha č.3 zápisnice, spis 81/2017) bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy na
úradnej tabuli obce a bol zaslaný poslancom a aktivistom e-mailom,
- informoval, že neprišli žiadne pripomienky
- konštatoval, že návrh prerokovala FaSK a KRKVaŠ a bol predmetom pracovnej porady
poslancov
- požiadal o stanovisko predsedníčku FaSK – komisia odporučila schváliť
- požiadal o stanovisko kontrolóra obce, ktoré bolo poslancom zaslané e-mailom (spis
70/2017) - odporučila schváliť
- otvoril diskusiu, v ktorej nevystúpil nikto a preto dal hlasovať o návrhu
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 2/2017 zo dňa 23.2.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a v
nadväznosti na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
•
berie na vedomie
súhlasné stanoviská Hlavného kontrolóra a komisií
výhľad rozpočtu na roky 2018 a 2019
•
schvaľuje Rozpočet obce Dubová na rok 2017 tak, ako je uvedený v prílohe zápisnice.

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 5

4. Bod

ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh na zníženie chváleného navýšenia platu starostu

Predsedajúci
- informoval o upozornení kontrolóra obce, že na základe zvýšenia počtu obyvateľov sa
zvyšuje tabuľkový základ platu kontrolóra a aj starostu obce
- informoval o momentálnom platovom ohodnotení, ktoré pozostáva zo sumy priemernej
mzdy v národnom hospodárstve násobenom koeficientom podľa zákona. Zároveň obecné
zastupiteľstvo zvýšilo túto sumu o 30% ako ohodnotenie práce starostu. Koeficient je závislý
od počtu obyvateľov a zvýšil sa v roku 2017 z 1,65 na 1,98 násobok automaticky zo zákona.
Starosta predložil na pracovnej porade s poslancami návrh na zmenu - zníženie navýšenia
svojho platu z 30 na 15 %.
- otvoril diskusiu, keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať o návrhu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 3/2017 zo dňa 23.2.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v platnom znení (ďalej len zákon)
•
konštatuje, že
- nemá voči práci starostu obce výhrady
- starostovi obce Dubová patrí plat podľa § 3, ods. 1 zákona – 1,98 násobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve od 1.1.2017
•
schvaľuje rozhodnutie podľa § 4 ods. 2 zákona , ktorým zvyšuje základný plat starostu obce o 15% s
platnosťou od 1.3.2017

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že po potvrdení priemernej mesačnej hrubej mzdy v národnom
hospodárstve za rok 2016 (odhad 908) bude plat starostu obce predstavovať čiastku (908 x
1,98 = 1797,84 a navýšenie o 15 % 269,67, t.j. v hrubom cca 2068 €.
•
•
•

5. 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 Podujatiach k 730.výročiu obce
o príprave a realizácii expozície Cesty Vincenta Šikulu
o Prístupové komunikácie k ČS kanalizácie
o nové ulice – zameranie osi
o žiadosť MŠ o rekonštrukciu
 Správa o kontrolnej činnosti a výsledkoch kontrol HK za rok 2016
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Hlavná kontrolórka obce predniesla svoju správu (spis 68/2017) s návrhom uznesenia,
odpovedala na niekoľko otázok týkajúcich sa kontrol v rámci nasledujúcej diskusie. Na záver
predsedajúci dal hlasovať o navrhnutom uznesení
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 4/2017 zo dňa 23.2.2017
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 kontrol hlavnej kontrolórky za rok 2016

Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 5

ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0

6. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné ďalšie záverečné uznesenie v súvislosti
s priebehom rokovania.
7. Bod
Záver
V závere predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 20.05 hod. rokovanie ukončil.
23.2.2017 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

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

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Záverečný účet obce za rok 2016
Rozpočet obce Dubová na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-19

