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2. Z á p i s n i c a 2017
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.mája 2017 o 19.00 hod.
v kancelárii starostu obce Dubová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Gregorička, Kučera, Vizváry
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 štyria poslanci OZ Dubová a aj hlavná kontrolórka obce.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyne Peškovú a Vizváryovú.
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,
v bode informácie objasnil podanie informácií o upozornení pána Džupu o voľnom pohybe
psov, objednaní publikácie Malokarpatsko zo vzduchu a predaji preša.
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 4
ZA-4/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
17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – pripravuje sa
28/2016 – vzatie na vedomie, drobné stavebné, logo, preš, značenie ulíc – v realizácii
31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
32/2016 – dar cesta Dolná ulica – schválené, zaslané, čakáme na zápis do katastra
33/2016 – zmena s.r.o. na a.s. – pripravujú sa podklady
Z posledného rokovania
1/2017 schválenie Záverečného účtu – splnené
2/2017 schválenie Rozpočtu obce – schválené
3/2017 úprava platu starostu – zrealizované
4/2017 VNV Správy kontrolóra za rok 2017 - VNV
Predsedajúci otvoril diskusiu – nevystúpil nikto.
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Návrh prílohy č. 3 VZN č. 42 o financovaní školstva

Predsedajúci
- predložil Návrh prílohy VZN (príloha č.2 zápisnice)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s legislatívou na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke a bol zaslaný poslancom e-mailom
- informoval, že do konania rokovania neboli obci doručené žiadne návrhy a pripomienky
- konštatoval, že návrh bol prerokovaný aj na pracovnej porade starostu s poslancami
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať s upozornením, že príloha sa
schvaľuje ako nariadenie 3/5 väčšinou
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 4
ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že príloha bola schválená a nadobuden právoplatnosť 15 dní po
vyhlásení zverejnením
3. Bod

Bezodplatný prevod stavebných úprav účelových komunikácií

Predsedajúci
- predložil návrh na schválenie prevodu majetku na obec od BVS a.s., ktorými sú stavebné
úpravy povrchu účelových komunkáci (UK) – prístupových komunikácií k prečerpávacím
staniciam kanalizácie, ide o UK popod cintorín, UK popri melioračnom kanáli v lokalite Za
Hoštáky a UK na začiatku obce smerom od Častej
- konštatoval, že návrh bol predmetom pracovnej porady poslancov
- otvoril diskusiu, v ktorej nevystúpil nikto a preto dal hlasovať o návrhu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 5/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Dubová:
• schvaľuje nadobudnutie majetku - SO úprava povrchu prístupových obslužných komunikácií k
čerpacím staniciam
na základe darovacej zmluvy zo dňa 31.3.2017 spis 130/2017, uzatvorenej medzi obcou Dubová a Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou a.s. v zmysle podmienok stavebného úradu k povoleniu stavebných úprav č. SOÚ414/2015 zo dňa 29.10.2015 ako vyvolaná investícia pri výstavbe kanalizácie v obci Dubová

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 4

4. Bod

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

Vyjadrenie k lokalite Nad kostely

Predsedajúci
- informoval o žiadosti spoločnosti AIR TREND s.r.o. na vydanie UPI na výstavbu
telekomunikačnej stavby – kovového stožiara (spis 40/2017). Zároveň požiadali o vyjadrenie
k lokalite graficky vyznačenej v spise – oblasť terás v lokalite Nad kostely. Žiadosť bola
prediskutovaná na pracovnej porade , kde poslanci zaujali negatívne stanovisko.
- otvoril diskusiu, keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať o návrhu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 6/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
a ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 berie na vedomie žiadosť spoločnosti AIR TREND s.r.o.
 schvaľuje toto vyjadrenie: v lokalite Nad kostely a terasách nad lokalitou obecné zastupiteľstvo ako
orgán schvaľujúci územný plán nesúhlasí s výstavbou telekomunikačného zariadenia – kovového
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stožiara. Toto zariadenie by narušilo chránené vtáčie územie, využívanie poľnohospodárskej pôdy
a tradičný - typický vzhľad obce. V lokalite nie sú zrealizované pozemkové úpravy a nie je možné
dostatočne zabezpečiť prístup na pozemky bez zásahu do súkromného vlastníctva.
na vedomie žiadateľ

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 4
5. Bod

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

Rozpočtové opatrenie č. 2 – ZŠ samostatné triedy 1. a 2. Ročníka

Predsedajúci
- informoval o žiadosti riaditeľky ZŠ Dubová o otvorenie samostatného1. a 2. ročníka –
triedy v základnej škole. Žiadosť bola prerokovaná na stretnutí komisie (KRKVAŠ)
s odporúčaním identifikovať potrebné vyššie náklady a na pracovnej porade s poslancami,
na základe ktorej bolo spracované rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu.
- identifikoval potrebné náklady: lavice a stoličky pre deti, nová pedagogická sila.
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil predniesol návrh uznesenia
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 7/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a v
nadväznosti na zákony č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení
• berie na vedomie odôvodnenie zmeny rozpočtu a informáciu o rozpočtovom opatrení č. 2/2017
•

schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 (príloha č. 3 zápisnice) a čerpanie prostriedkov
z rezervného fondu
finančné operácie
+ 7.000
kapitálové výdavky
7.000
kapitálové výdavky z RF
+ 7.000
bežné výdavky
+ 7.000
príjmy
výdavky
Pôvodný rozpočet
496.582
479.973
Upravený rozpočet
496.582
479.973 (po RO č.1)
Po zmene
503.583
486.973

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

6. Bod
Rôzne
•
interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
•
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie poslancov
Pán Pavol Lukačovič
- upozornil na parkovanie na nespevnenej ceste v lokalite Za Hoštáky pri výjazde na
regionálnu cestu – starosta obce preverí a upozorní vlastníkov motorových vozidiel
- doporučuje poslancom, aby si osobne preverili dodržiavanie dohodnutých pravidiel pre
vzlet a pristávanie lietadiel – ide o lokalitu Za Hoštáky a aj Dolnú ulicu
- poukázal na údržbu cintorína, kde navrhol zistiť, či by sa táto služba nemala objednať
u nejakej súkromnej, alebo inej spoločnosti dodávateľsky
•
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie starostu
Pán Alojz Peško sa pýtal, či asfaltová drť je toxický odpad – odpovedal starosta po
telefonickej konzultácii s riaditeľom skládky – nie je toxický odpad, je stavebným
materiálom. Následne položil otázku, či obec vie o povrchovej úprave cesty v lokalite Za
kaplnkou – odpovedal starosta, že súhlasil s úpravou povrchu tejto účelovej komunikácie
a názorne na mape objasnil a vysvetlil problematiku prekrývania E-čkových a C-čkových
parciel v lokalite, kde po súkromných pozemkoch sú umiestnené verejnoprospešné stavby
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(účelové komunikácie, melioračný kanál....) a aký veľký majú význam pozemkové úpravy,
ktoré jediné dokážu zabezpečiť vysporiadanie pozemkov a vlastnícke vzťahy.
 Informácie starostu – starosta obce informoval o aktuálnych aktivitách
o prešetrenie voľného pohybu psov v lokalite Fugelka
o urgencia riešenia problematiky posunutia katastra navrhovateľkou
o objednanie propagačnej publikácie Malokarpatsko z neba
o 730.výročie prvej písomnej zmienky o obci – najbližšie aktivity: prezentácia
prác detí a Talentária na Deň matiek, osadenie preša, letecký deň, pupácky
jarmok a príprava trhového miesta, prezentácia stratenej architektúry, príprava
monografie o obci
V súvislosti s reštaurovaním historického preša a v zmysle poslancami odsúhlaseného postupu
sa preš ako nájdený majetok zhodnotil reštaurovaním o cenu reštaurovania a následne ho obec
predá za túto cenu Malokarpatskému múzeu, ktoré má záujem mať preš v zbierkovom
portfóliu. V súvislosti s týmito krokmi požiadal starosta obce obecné zastupiteľstvo
o schválenie predaja v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce, pretože cena
reštaurovania prekročila hranicu jeho právomoci. Zámer predať hnuteľný majetok bol
vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Predsedajúci otvoril diskusiu, neprihlásil sa nikto, preto dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 8/2017 zo dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle ustanovenia § 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení a Zásad hospodárenia s majetkom obce Dubová:
•
Schvaľuje predaj hnuteľného majetku obce Dubová – Dvojvretenového vinohradníckeho lisu z roku 1889,
autor Ján Kosec za sumu 6000,- EUR priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: osobitným zreteľom je spoločný záujem obce a múzea na zachovaní hodnotného
historického artefaktu, odborný dohľad nad zbierkovým predmetom ktorý sa vymyká z bežných činností obce
a spoločná propagácia histórie obce Dubová
•
Poveruje za týmto účelom starostu Obce Dubová, aby vykonal všetky právne úkony potrebné k tomu, aby
bolo možné predaj realizovať, a to najmä, nie však výlučne poveruje starostu Obce Dubová, aby ako osoba oprávnená
konať v mene Obce Dubová, v spolupráci s právnou zástupkyňou obce, pripravil návrh kúpnej zmluvy a túto aj
uzavrel.
• na vedomie Malokarpatské múzeum Pezinok

Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

7. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné ďalšie záverečné uznesenie v súvislosti
s priebehom rokovania.
8. Bod
Záver
V závere predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 20.45 hod. rokovanie ukončil.
11.5.2017 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

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

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Návrh Prílohy č. 3 k VZN č. 42
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

