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2. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.júna 2018 o 19.30 hod.
v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Gregorička, Jakubcová, Vizváryová
Rokovanie viedol starosta obce Ľudovít Ružička
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
O 19.30 hod predsedajúci konštatoval, že OZ nie je uznášania schopné a posunul začiatok
rokovania na 19.40 hod.
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. Keďže nikto z účastníkov rokovania nemal doplňujúci
a pozmeňujúci návrh, dal hlasovať
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 – splnené
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
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 – pripravené
31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
32/2016 – dar cesta Dolná ulica – schválené, zaslané, čakáme na zápis do katastra
z posledného rokovania
1/2018 – zrušenie uznesenia 20/2015
2/2018 – záverečný účet - schválené
3/2018 – schválenie memoranda - nepodpísané
4/2018 – reklamná tabuľa – nepredĺženie zmluvy – zrealizované
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5/2018 – RO 2-2018 – zrealizované
6/2018 – úloha komisii – geologický prieskum, rekonštrukcia ZŠ – komisia nezasadala
Predsedajúci otvoril diskusiu k ostatným bodom kontroly uznesení – nevystúpil nikto.
2. Bod

Návrh Rozpočtového opatrenia

Predsedajúci
- predložil Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2018 (príloha č. 2 zápisnice)
- informoval o potrebných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu navýšenia
bežných a kapitálových výdavkov obce
- predniesol návrh pripravený účtovníčkou obce
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 7/2017 zo dňa 28.6.2018
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. 3/2018
• schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 (príloha č. 2 zápisnice) a čerpanie prostriedkov
z rezervného fondu
Bežné príjmy
dary
finančné operácie príjmy
kapitálové výdavky z RF
bežné výdavky
Pôvodný rozpočet
Upravený rozpočet
Po zmene

+
+
+
+
+
príjmy
492.450
505.237
564.773

14.936
1.600
43.000
43.000
16.536
výdavky
486.451
499.238 (po RO č.2)
558.774

Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 4
3. Bod

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Plánu kontrolnej činnosti

Predsedajúci
- informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený (spis 463/2018), bol zaslaný
poslancom, prerokovaný na pracovnej porade
- otvoril diskusiu na prípadné doplnenie plánu poslancami, nevystúpil nikto, preto dal
hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 8/2018 zo dňa 28.6.2018
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 2018 (spis 463/2018).

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 4
4. Bod

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh uznesenia k voľbám do orgánov samosprávy

Predsedajúci
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informoval o povinnosti schváliť počet poslancov a úväzok starostu na budúce
volebné obdobie – podľa počtu obyvateľov je obec v rozpätí 7-9 poslancov
voľby budú pravdepodobne v prvej polovici novembra a termín by mohol padnúť na
koniec augusta (prázdniny)
návrh bol prerokovaný na pracovnej porade s poslancami
otvoril diskusiu a keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať o návrhu

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 9/2018 zo dňa 28.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 11 ods. 3, písm. d) a ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a v nadväznosti na §166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
•
konštatuje, že obec Dubová spadá do kategórie písmena d) ods. 3, § 11, zákona 369/1990 Zb. s počtom
obyvateľov od 1001 do 3000 s počtom poslancov 7 - 9
•
určuje
- počet poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 na počet sedem, ktorí budú volení v jednom
volebnom obvode utvorenom pre celú obec
- rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie tak, že vo volebnom období bude starosta obce
Dubová vykonávať funkciu v celom rozsahu – na plný úväzok

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

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

Informácia o procese pripomienkovania ZaD UPO 1/2016

Predsedajúci
- informoval o ukončení procesu vyhodnotenia pripomienok ZaD UPO, z ktorých
prevážna väčšina pripomienok fyzických osôb bola vyhodnotená ako neopodstatnená
(vyhodnotenie je dostupné na webe obce a v dokumentácii ZaD UPO)
- informoval o výsledku pracovných stretnutí poslancov, ktorí s prihliadnutím na
hromadnú pripomienku obyvateľov obce a predloženým videozáznamom prejavili
vôľu zmeniť zadanie ZaD UPO
- otvoril diskusiu
V diskusii
- sa spýtala pani Bieliková, kde je možné sa oboznámiť so záznamami – odpovedal
starosta – súkromné osoby ich zaslali na Dopravný úrad
- vystúpili viacerí z prítomnej verejnosti a informovali o zhoršení kvality bývania
leteckou premávkou, leteckou školou a transportom parašutistov – najmä cez víkend
Po skončení diskusie predsedajúci predniesol návrh uznesenia
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 10/2018 zo dňa 28.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
• schvaľuje Zmenu zadania Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová 1/2016 (uznesenie 10/2016 z
28.4.2016) tak, že vypúšťa návrh majiteľa športového letiska Dubová (lokalita č. 5) z návrhu ZaD UPO
• ukladá Obecnému úradu v spolupráci s obstarávateľom vykonať potrebné úkony k aktualizácii návrhu
podľa tohto uznesenia

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

6. Bod
Informácia o procese pripomienkovania strategického dokumentu ZaD
UPO 1/2016
Predsedajúci informoval o stiahnutí Strategického dokumentu ZaD UPO 1/2016 z procesu
posudzovania (EIA) z dôvodu nutnosti opravy grafiky a textu tak, aby bola jednoznačne
v súlade so zámerom obce.
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Rôzne

•
interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
•
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie poslancov –
Pán Pavol Lukačovič poďakoval poslancom za ich postoj k požiadavkám a pripomienkam
obyvateľov.
•
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne


Informácie starostu – starosta obce informoval o
o neschválených žiadostiach a projektoch (elektrický kompostér, zateplenie MŠ)
o schválených žiadostiach (BRO MČK, kalvária – z BRDS)
o žiadostiach zatiaľ bez oznámeného výsledku – verejné osvetlenie
o realizovaných menších projektoch (chodníky v parku, elektrina a maľovka
Domu smútku a nádeje, dažďové zvody ZŠ, verejné osvetlenie, zastávky
autobusov, výsadby, začiatku reklamácií MK)
o aktualizácii strategických dokumentov, ku ktorým pozval verejnosť na
pripomienkovanie – KPSS, POH, PHSR, a zmene ochrany osobných údajov
o potrebe nového systému rozmiestnenia kontajnerov na separáty
o zmluve so skládkou na využívanie novej techniky na údržbu MK a nakladania
s BRO
o neplnení si povinností vlastníkov nehnuteľností, ktorí nie sú pripojení na
kanalizáciu
Predsedajúci otvoril diskusiu, v ktorej vystúpilo viacero prítomných na tému poplatky za
odpad, systém zberu separátov, odpady všeobecne...
Predsedajúci požiadal o ukončenie diskusie – po rokovaní bude prezentácia zámeru výstavby
odpadového dvora, kde sa o téme odpadov bude viesť ďalšia diskusia.
8. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné uznesenie k priebehu rokovania
9. Bod
Záver
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť, poprial prítomným pekné dovolenky a o 20.15 hod.
rokovanie ukončil.
28.6.2018 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

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

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Rozpočtové opatrenie 3/2018 – 3 listy

