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5. Z á p i s n i c a 2017
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.decembra 2017 o 19.30
hod. v kancelárii starostu obce Dubová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Vizváry, Vizváryová, 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 štyria poslanci OZ Dubová.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslancov Kučeru a Peškovú.
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.
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 – 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
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
9/2017 – Rozpočtové opatrenie č. 9 – zrealizované
10/2017 – UŠ Novosady – podmienky splnené – zrealizované
Z posledného rokovania
11/2017 – priestor za obecným úradom – stretnutie stavebnej komisie a OÚ – návrhy
12/2017 – rozpočet – schválený
13/2017 – Plán kontrolnej činnosti 2/2017– schválený
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14/2017 – Plán kontrolnej činnosti 1/2018 – schválený
15/2017 – VNV a voľba HK
Predsedajúci otvoril diskusiu – nevystúpil nikto.
2. Bod
Poďakovanie poslancom
Starosta obce Dubová poďakoval poslancom za ich celoročnú prácu, vyzdvihol ich
angažovanosť, záujem a bezplatnú prácu v prospech obce a jej občanov.
V rámci otvorenej diskusie prítomní hodnotili minulý rok a očakávané výzvy roka 2018 – egovernment, e-registratúru, GIS, reklamáciu MK...
3. 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
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
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

4. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nieje potrebné prijať uznesenie reflektujúce priebeh rokovania
5. Bod
Záver
V závere predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 21.35 hod. rokovanie ukončil.
21.12.2017 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy

