
1. Zápisnica roku 2021 – ROZ 29.03.2021  strana 1/5 

1.   Z á p i s n i c a    2021 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.03.2021 o 18.00 hod. 

v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3) 

ospravedlnení poslanci: žiadny 

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 6 poslanci OZ Dubová, ospravedlnil sa 1 (Vizváry) 

Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslanca Magáta a poslankyňu Gavorníkovú. 

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.  

Vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. Dal hlasovať o návrhu – o oprave v programe 

bez bodu č. 6. (duplicita s  

 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu  programu rokovania 

Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 

 

 

Predsedajúci konštatoval, že rokovania sa bude riadiť schváleným programom 

 

1. Bod Kontrola uznesení 

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) 

9/2016 – úloha k oslavám obce - prístrešok na ihrisku STK - nezrealizované 

12/2016 – oprava UZN 7/2016 – zámena pozemkov – trvá – pripravené 

17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – pripravené, nepodpísané 

32/2008 - 31/2016 – Hranica katastra – rokovania nedotiahnuté 

19/2018 – schválenie členov komisií, zvolanie, plány rokovaní – plány nemáme 

13/2020 – príprava VZN o PF – pripravuje sa na diskusiu s poslancami  

z posledného rokovania 

14/2020 – PKČ HK na 1. polrok – realizuje sa 

15/2020 – dodatok VZN o odpadoch – v platnosti 

16/2020 – dane na rok 2021 – v platnosti 

17/2020 – poplatok za odpad – v platnosti 

18/2020 – PHRSR – obstarané a realizuje sa 

19/2020 – RO 5 – zrealizované 

20/2020 – nájom Fugelka a Kocka – zrealizované 

21/2020 – doplnenie komisíí – zrealizované, pripomenúť na web zloženie sociálnej komisie  



1. Zápisnica roku 2021 – ROZ 29.03.2021  strana 2/5 

22/2020 – smernica  o odmeňovaní poslancov – zrealizované 

23/2020 – VNV 

 

Predsedajúci - otvoril diskusiu, nevystúpil nikto, prešiel k ďalšiemu bodu. 

 

2. Bod Správa o činnosti komisií OZ 

 

Predsedajúci vyzval postupne predsedov komisií na podanie ústnej správy:  

KRKaCR- poslankyňa Polčičová  

- informovala, že Deň matiek chcú zrealizovať 

 

KRVaŠ – poslanec Moravčík:  

      - informoval, že sa presúvajú aktivity z roku 2020 na rok 2021 

 

STK – poslanec Magát: 

- komisia nezasadala 

 

FaSK – poslankyňa Žáková 

- komisia zasadala, aj komunikovala prostredníctvom mailov 

- informovala, že schválili materiály dnešného rokovania – záverečný účet a návrh rozpočtu, 

 

- starosta informoval, že odovzdal majetkové priznanie, ktoré treba aby posúdila KOVZ 

- starosta odporučil spoločné stretnutie komisií kultúra a šport na aktualizáciu kalendára podujatí 

 

Predsedajúci otvoril diskusiu – nevystúpil nikto. 

 

 

3. Bod Správa HK o výsledkoch kontrol v roku 2020 

 

Predsedajúci 

- informoval o zverejnení Správy o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2020, 

ktorú spracovala Hlavná kontrolórka obce v lehotách podľa zákona (spis 74/2021/HK) 

- neprišli k nemu pripomienky ani doplňujúce návrhy 

- otvoril diskusiu, nikto neprihlásil,  

- formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže žiadne 

neboli dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 

 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  1/2021 zo 29.03.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle § 18f, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení  

• berie na vedomie – Informáciu a správy o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2020  

 

Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 

 

 

 

 

 

4. Bod Záverečný účet 2020 

Predsedajúci 
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- konštatoval, že návrh Záverečného účtu za rok 2020 (príloha č. 2) bol v súlade s platnou 

legislatívou zverejnený  

- informoval, že na Obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky ani doplňujúce 

návrhy 

- konštatoval, že s návrhom bola oboznámená FaSK a bol predmetom pracovnej porady 

s poslancami  

- otvoril diskusiu, nikto neprihlásil,  

- formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže žiadne 

neboli dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  2/2021 zo dňa  29.03.2021 

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 Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Dubová za rok 2020  

• schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Prebytok hospodárskeho výsledku vo výške 217 915,07  € 

Presun prebytku za rok 2020 vo výške 217 915,07 € ako príjem rezervného fondu 

 

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 

 

 

5. Bod Rozpočet 2021 s výhľadom na 2022-2023 

 

Predsedajúci 

- Konštatoval, že návrh rozpočtu (príloha č. 3 zápisnice) bol v súlade s platnou 

legislatívou zverejnený 

- Informoval, že na Obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky a pozmeňujúce 

návrhy,  

- Konštatoval, že s návrhom bola oboznámená FaSK a bol predmetom pracovnej porady 

s poslancami,  

- Poslanci boli oboznámení aj s písomným stanoviskom HK (spis 73/2021/HK), ktorý 

odporúča schváliť rozpočet na rok 2021 a vziať na vedomie návrh 2022-23 

- Otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  3/2021 zo dňa  29.03.2021 

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 stanovisko Hlavného kontrolóra a výhľad rozpočtu na roky 2022-23 

• schvaľuje Rozpočet obce Dubová na rok 2021 ako je uvedený v prílohe zápisnice  

 

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 

 

 

6. Bod Rôzne 

 

• interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu–  

          Pripomienka pána poslanca Lukačoviča, že Slnečná ulica je veľmi prašná, čo sa dá s tým 

robiť, p. Zeichmaister vysypal fúru zeminy, starosta prisľúbil, že spojí s Zeichmaisterom 

a vyrieši situáciu 

• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  poslancov – neboli žiadne 

• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  starostu – neboli žiadne 
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• Informácie starostu 

o plán verejného obstarávania 2021 – na pracovnej porade boli identifikované priority, 

teraz sa spracovávajú jednotlivé projekty, OZ a jednotliví poslanci budú informovaní 

o plnenie rozpočtu 2021- keďže bol len teraz schválený, informácia o plnení bude na 

najbližšom rokovaní 

o RO č. 6 – informácia o rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu – štátne zdroje 

na prenesený výkon štátnej správy 

 

  

Rôzne  

– poslanec Magát navrhol odpustenie pohľadávky za nájom Kocka a Fúgelka predĺžiť do 

30.6.2021. Predsedajúci požiadal poslancov o vyjadrenie názoru – keďže všetci návrh 

podporili predniesol návrh uznesenia 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  4/2021 zo dňa  29.3.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle  ustanovení § 11, ods. 4. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

znení v platnom znení  a Zásad hospodárenia s majetkom obce Dubová 

• schvaľuje Odpustenie pohľadávky na nájomnom za prenájom majetku obce za mesiace apríl až jún 

2021 vo výške podľa jednotlivých zmlúv s nájomníkmi 

- Erik Nitschneider, Kíperská 35, 900 89 Častá (Kocka bar Dubová) 

- Chata Fugelka s.r.o., Národná 90, 900 01 Modra (Gerhard Hrabovský) 

• na vedomie nájomcovia 

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 

 

- poslanec Magát kladne hodnotil informovanosť obyvateľov prostredníctvom aplikácie, 

starosta dodal, že by bolo vhodné, aby každý kto môže si túto aplikáciu stiahol do 

mobilu, informácie sú rýchlejšie ako sms 

- poslanci Magát, Lukačovič a Žáková diskutovali o dopravnej situácii vjazdu do obce 

od Modry a zákruta pred kostolom, sú potrebné ďalšie opatrenia na upokojenie 

dopravy, STK pozve na stretnutie pána Kuchtu, po 1.apríli sa vykoná orez stromov pri 

ceste pred značkou zákaz státia, boli by vhodné ostrovčeky na ceste aj na iných 

miestach (pred školou, od Častej, na začiatku obce od Modry, pri Dolnej ulici...) 

- prítomný pán Pravda navrhol semafor s meraním rýchlosti (obec Cífer) – starosta 

odpovedal: zakázané opatrenie 

- k dopravnej situácii na regionálnej ceste sa vyjadril starosta: je zodpovednosťou VÚC, 

štátnej polície a regionálnych ciest a považuje za morálne a finančné vydieranie 

prenášať túto zodpovednosť na obce  

- poslankyňa Polčicová sa pýtala na riešenie rekonštrukcie chodníka – starosta 

odpovedal: rokujeme s realizátorom 

- poslanec Magát informoval o situácii na stojiskách kontajnerov – o návrhoch bude 

rokovať STK 

 

 

7. Bod Záver 

predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 18:41 hod. rokovanie ukončil. 

 

 

 

29.03.2021 zapísala :     ......................................... 
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Dňa .............  overil:      .............................................   

 

Dňa .............  overil:      ............................................. 

 

 

 

Prílohy zápisnice: 

Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 

Príloha č. 2:  Návrh Záverečného účtu za rok 2020 

Príloha č. 3:  Návrh Rozpočtu na rok 2021 a s výhľadom na roky 2022-2023 

Príloha č. 4:  RO č. 6 


