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4. Z á p i s n i c a 2017
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.novembra 2017 o 19.00
hod. v kancelárii starostu obce Dubová
O 19.00 hod. konštatoval predsedajúci, že nie sú prítomní všetci poslanci a posunul začiatok
rokovania na 19.15.hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Kučera, 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 piati poslanci OZ Dubová.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyne Jakubcovú 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,
vyzval na doplnenie programu. Na základe aktuálnej požiadavky prítomných požiadal
predsedajúci o doplnenie programu rokovania o bod – Prezentácia aktivity skupiny mládeže
(Deti noci) na využitie priestoru za obecným úradom. Bod sa prerokuje ako druhý v poradí.
Predsedajúci dal hlasovať o doplnení.
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 5
ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Následne dal predsedajúci hlasovať o doplnenom programe rokovania
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 – na základe stretnutia sa pripravuje návrh
zmluvy
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 – zrealizované, doriešujeme
pripojenie cintorína (polievanie/stočné)
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
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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
9/2017 – Rozpočtové opatrenie č. 9 – zrealizované
10/2017 – UŠ Novosady – podmienky splnené – zrealizované
Predsedajúci otvoril diskusiu – nevystúpil nikto.
2. Bod
Prezentácia
Skupina mládeže odprezentovala prostredníctvom projektora zámer „Komunitná záhrada
DOMBOTIKA“ (príloha č.2) , ktorá zahŕňa exteriérovú výsadbu zelene, úžitkových rastlín,
osadenie lavičiek a výstavbu komunitného kreatívneho centra kontajnerovým spôsobom. Po
prezentácii vyzval predsedajúci na diskusiu, v ktorej poslanci vyjadrili podporu mládežníckej
iniciatíve, poukázali na potrebu pripraviť zámer využitia pozemku za obecným úradom
z pohľadu širších vzťahov, riešenia urbanizmu a prípadnej prístavby obecného úradu, riešenia
parkovania, cesty, bezpečnosti.. Spoločne formulovali uznesenie
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 11/2017 zo dňa 30.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej
 berie na vedomie prezentáciu komunitnej záhrady „Dombotka“
 schvaľuje podporu a spolufinancovanie aktivít pri výsadbe zelene v lokalite za obecným úradom
 poveruje stavebnú komisiu a obecný úrad prípravou návrhu na využitie priestoru za obecným úradom
v kontexte územného plánu, investičnej výstavby a potrieb obce

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 5

ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0

3. Bod
Návrh Rozpočtu obce Dubová na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a
2020
Predsedajúci
- predložil Rozpočet obce Dubová na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 a konštatoval, že
návrh (príloha č.3 zápisnice, spis 512/2017) 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 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 511/2017) odporučila schváliť
- otvoril diskusiu, v ktorej nevystúpil nikto a preto dal hlasovať o návrhu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 12/2017 zo dňa 30.11.2017
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 2019 a 2020
•



schvaľuje

Rozpočet obce Dubová na rok 2018 ako je uvedený v prílohe zápisnice (spis 512/2017).
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Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok roka 2017

Predsedajúci
- informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený (spis 391/2017), bol zaslaný
poslancom, prerokovaný na pracovnej porade a stretnutí komisie
- požiadal o vyjadrenie
- FaSK: odporúča schváliť
- otvoril diskusiu na prípadné doplnenie plánu poslancami, nevystúpil nikto, preto dal
hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 13/2017 zo dňa 30.11.2017
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 2.polrok roka 2017 (spis 391/2017).

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 5

ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0

5. Bod
Návr Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok roka 2018
Predsedajúci
- informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený (spis 443/2017), bol zaslaný
poslancom, prerokovaný na pracovnej porade a stretnutí komisie
- požiadal o vyjadrenie
- FaSK: odporúča schváliť
- otvoril diskusiu na prípadné doplnenie plánu poslancami, nevystúpil nikto, preto dal
hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 14/2017 zo dňa 30.11.2017
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 2018 (spis 443/2017).

Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 5

6. Bod

ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0

Voľba Hlavného kontrolóra

Predsedajúci informoval prítomných o priebehu prípravy na voľbu kontrolóra, o doručení
prihlášok, ich administratívnej kontrole a zápisu z nej (spis 505/2017), o tom že všetky tri
prihlásené kandidátky splnili podmienky. Zápis a životopisy boli poslancom doručené na
preštudovanie. Privítal na rokovaní kandidátky prihlásené do voľby kontrolóra obce Dubová.
Položil poslancom otázku, či chcú pristúpiť k voľbe kontrolóra na základe doložených
informácií, prípadne vypočuť osobitne kandidátky a hlasovať na ďalšom – mimoriadnom
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rokovaní OZ. V diskusii sa poslanci vyjadrili, že chcú pristúpiť k voľbe kontrolóra na tomto
rokovaní a udelia slovo všetkým trom kandidátkam priamo na rokovaní v rozsahu 3 minuty.
Predsedajúci dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci udelil slovo jednotlivým prítomným kandidátkam, prihláseným do voľby
kontrolóra – Mgr. Balejčíkovej, Mgr. Fabiankovičovej a PhDr. Opálekovej (podľa poradia v
akom zaslali prihlášky) na krátku prezentáciu.
Predsedajúci požiadal poslancov o vyjadrenie, či chcú hlasovať verejne, alebo tajným
hlasovaním. Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že chcú hlasovať verejne o každej kandidátke
zvlášť. Predsedajúci dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci dal hlasovať o voľbe v opačnom poradí, aby nevznikol dojem upradnostňovania
niektorej z kandidátok, hlasovanie za kandidátku:
PhDr. Zlaticu Opálekovú
Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-0
Mgr. Renátu Fabiankovičovú
Hlasovanie č. 10: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-0
Mgr. Ivetu Balejčíkovú
Hlasovanie č. 11: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5
Predsedajúci skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo zvolilo pani Mgr. Ivetu Balejčíkovú za
Hlavnú kontrolórku na ďalšie obdobie. Poďakoval sa prítomným ďalším kandidátkam
prihláseným do voľby kontrolóra. Kandidátka, PhDr. Opáleková požiadala o slovo a vyjadrila
názor, že voľbu kontrolóra nemá viesť starosta obce, pretože by mohlo prísť k ovplyvňovaniu
výsledku volieb. Predsedajúci požiadal zvolenú kontrolórku o písomné stanovisko
k pripomienke a osloví aj právnu kanceláriu o písomné stanovisko k tejto pripomienke.
7. Bod
Správa o Výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský rok 20162017
Predsedajúci
- predložil zastupiteľstvu Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok
2016/2017 (spis 442/2017)
- predložil zastupiteľstvu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej
činnosti MŠ za školský rok 2016/2017 (spis 441/2017)
- konštatoval, že správy boli sprístupnené poslancom e-mailom a boli predmetom pracovnej
porady s poslancami, boli pripomienkovaná v Rade školy a odporúča ju vziať na vedomie
- otvoril diskusiu, neprihlásil sa nikto
8. Bod
VZN č. 31 – návrh Prílohy č. 7 (poplatky v školstve)
Predsedajúci
- informoval o návrhu zvýšenia poplatkov za stravu – ide o zosúladenie poplatku podľa
finančného pásma č. 5 podľa nákladov na nákup potravín, jedná sa o zvýšenie 0,06 až
0,07 Eura za stravnú jednotku a na základe návrhu zo stretnutia ZRPŠ v MŠ navýšenie
o 1 EURO mesačne na réžiu (návrh Prílohy č. 7 VZN č. 31 – príloha zápisnice č. 4)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou a na obecný úrad
neboli doručené žiadne pripomienky
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- návrh bol prerokovaný v FaS Komisii a na pracovnej porade
- vyjadrenie komisie – odporúča schváliť
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať
Hlasovanie č. 12: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že návrh bol schválený potrebným 3/5 kvórom poslancov
a nadobudne právoplatnosť po 15 dňovom vyhlásení zverejnením a účinnosť od 1.januára
2018
9. Bod

VZN č. 50 – návrh nového VZN o pomenovaní ulíc a číslovaní budov

Predsedajúci
- informoval o návrhu nového VZN obce (príloha č. 5 zápisnice), kde sa upravujú
náležitosti pôvodného VZN č. 43 o pomenovaní ulíc, odstraňujú sa určité nedostatky
a zároveň sa upravujú náležitosti číslovania budov. Tiež sa spresňujú povinnosti
vlastníkov nehnuteľností, ponúka sa možnosť vlastníkom na uvedenie existujúceho
značenia do právneho stavu a obec ponúka finančnú spoluúčasť na obnove značenia
budov
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou a na obecný úrad
neboli doručené žiadne pripomienky
- návrh bol prerokovaný v FaS Komisii a na pracovnej porade
- vyjadrenie komisie – odporúča schváliť
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať
Hlasovanie č. 13: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že návrh bol schválený potrebným 3/5 kvórom poslancov
a nadobudne právoplatnosť a účinnosť po 15 dňovom vyhlásení zverejnením
10. Bod

VZN č. 51 – návrh nového VZN o nakladaní s odpadovými vodami

Predsedajúci
- informoval o návrhu nového VZN obce (príloha č. 6 zápisnice), kde sa upravujú
náležitosti nakladania s odpadovými vodami zo žúmp z domácností a zavádza sa nová
povinnosť pre vlastníkov nehnuteľností o nahlasovaní nakladania s odpadovými
vodami
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou a na obecný úrad
neboli doručené žiadne pripomienky
- návrh bol prerokovaný v FaS Komisii a na pracovnej porade
- vyjadrenie komisie – odporúča schváliť
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať
Hlasovanie č. 14: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že návrh bol schválený potrebným 3/5 kvórom poslancov
a nadobudne právoplatnosť a účinnosť po 15 dňovom vyhlásení zverejnením

11. Bod VZN č. 35 – návrh prílohy A 2018 (sadzby daní) a poplatok za odpad
Predsedajúci
- informoval o návrhu novej prílohy VZN č. 35 obce (príloha č. 7 zápisnice), kde
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva pripravil obecný úrad návrh zvýšenia daní
z nehnuteľností o 10%, čo v sumáre zvýši príjem rozpočtu obce o 2900 EUR
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a navrhuje ponechať výšku poplatku za odpad podľa platnej prílohy VZN na úrovni
predchádzajúceho roka
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou a na obecný úrad
neboli doručené žiadne pripomienky
- návrh bol prerokovaný v FaS Komisii a na pracovnej porade
- vyjadrenie komisie – odporúča schváliť oba návrhy
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať
Hlasovanie č. 15: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že návrh bol schválený potrebným 3/5 kvórom poslancov
a nadobudne právoplatnosť po 15 dňovom vyhlásení zverejnením a účinnosť od 1.1.2018

12. 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

Predsedajúci oslovil prítomnú verejnosť, či chce položiť iné otázky:
Pani Stankovičová sa informovala, či obec plánuje budovať pri skládke triedičku odpadu –
odpovedal starosta: v spolupráci so skládkou obec pripravila projekt na zberný dvor, kde budú
môcť občania odovzdávať bezplatne separáty aj mimo vývozných dní, ktorého súčaťou je
navrhnuté aj kompostovisko s drvičkou, úložisko stavebného odpadu s drvičkou, priestory na
odkladanie nebezpečných odpadov a aj dotrieďovacia linka, ktorá má maximálne znížiť
množstvo odpadov, ktoré je možné energeticky využiť (znečistené plasty, ktoré tvoria
najväčšie množstvo úletov z areálu skládky, znečisteného papiera a biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré zasa svojim kvasným procesom spôsobujú tlenie odpadu)
Pani Stankovenová poukázala na skutočnosť, že môže prísť k zvýšeniu záťaže životného
prostredia činnosťou týchto zariadení – odpovedal starosta: skládka zadala spracovanie tzv.
EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Do diskusie sa zapojilo viacero
prítomných v duchu: zmenšenie množstva odpadov ukladaných na skládku a zamedzenie
úletom považujú za zlepšenie
Pani Stankovenová poukázala na zhoršenie estetického vzhľadu lokality výstavbou zberného
dvora – odpovedal starosta: v projekte je pokračovanie budovania ochranného valu od
skládky po cestu, ktorý zeleňou oddelí zberný dvor od pohľadu z obce a cesty
Pani Stankovenová poukázala na možnosť zvýšenia dopravného zaťaženia obce vývozmi na
zberný dvor – odpovedal starosta: v prípade, že príde k dohode o využívaní zbernej kapacity
veľkorozmerných kontajnerov aj okolitými obcami, môže prísť k zvýšeniu prepravy zo smeru
Častá, pretože Modra a Budmerice majú vlastné veľké zberné dvory a doprava by nemala
prechádzať obcou Dubová, jediné zvýšenie predstavuje vývoz separátov zo zberného dvora na
zhodnocovanie, v pravdepodobne mesačnom, možno dvojmesačnom intervale.
 Informácie starostu – starosta obce informoval o
o Rozpočtovom opatrení č. 6 (spis 513/2017) kde v rámci právomoci udelenej
VZN č. 44 – Zásadami hospodárenia zmenil rozpočet v položke príjmy o 1702
EUR ( dotácia z BSK) presunom medzi položkami bežných príjmov a výdavky
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o 1702 EUR (čerpanie dotácie) presunom medzi položkami bežných
výdavkov.
o písomnej informácii o požiari na skládke odpadov 9.júla 2017 (spis 482/2017),
o ktorú požiadal starosta obce. Je tu zosumarizovaný priebeh požiaru, hlásenia
HaZZ zboru SR, výsledky merania znečistenia ovzdušia, následných aktivitách
pri monitorovaní skládky, zavážania zeminou požiaroviska, následnej kontrole
tesnosti izolácií skládky a vyčíslenie nákladov skládky na likvidáciu požiaru
(11.500 EUR). Informácia je k dispozícii na obecnom úrade Dubová
o 730.výročie prvej písomnej zmienky o obci – najbližšie aktivity, otvorenie
Pamätnej izby V.Šikulu, Adventné inšpirácie,výstup na Kuklu a ohňostroj.
Informoval aj o výsadbe 30- tich líp na verejných priestranstvách a v aleji na
„praške“, ktoré boli získané ako dary ostatných starostov a obecných úradov
nášho okresu k životnému jubileu a výročiu obce
o liste odchádzajúceho predsedu BSK, v ktorom poďakoval za dlhoročnú
tvorivú a plodnú spoluprácu
13. Bod Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že je potrebné prijať uznesenie reflektujúce priebeh rokovania
a toto spoločne sformulovali:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 15/2017 zo dňa 30.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení a v nadväznosti na priebeh rokovania
 berie na vedomie
- Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2016/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
- Informáciu o požiari na skládke odpadov Dubová z 9.7.2017
 schvaľuje
- výsledok voľby Hlavného kontrolóra obce Dubová – Mgr. Ivetu Balejčíkovú
- ponechanie výšky poplatku za odpad podľa prílohy B 2015

Hlasovanie č. 16: prítomní poslanci s mandátom 5 ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0
14. Bod Záver
V závere predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 21.35 hod. rokovanie ukončil.
30.11.2017 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:
Príloha č. 6:
Príloha č. 7:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
prezentácia komunitnej záhrady DOMBOTIKA
Rozpočet obce Dubová na rok 2018 s výhľadom na 2019-2020
Príloha 7 VZN č. 31
VZN č. 50 o určovaní názvov ulíc a číslovaní stavieb
VZN č. 51 o nakladaní s odpadovými vodami
príloha A 2018 VZN č. 35

