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2.   Z á p i s n i c a    2021 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.06.2021 o 18.00 hod. 

v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3) 
ospravedlnení poslanci:Vizváry, Gavorníková, Lukačovič,  
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 4poslanci OZ Dubová 
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslanca Magáta a Moravčíka. 
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Fandlovú. 
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. Poslanec Moravčík navrhol doplniť do 
programu do bodu č. 12. Rôzne diskusiu o odpustení pohľadávky na nájomnom za prenájom 
majetku obce s nájomníkmi Erik Nitschneider (Kocka bar Dubová) a Chata Fugelka za mesiac 
júl až september 2021. 
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu na doplnenie programu rokovania. 
 
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci dal hlasovať o zmenenom programu rokovania 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/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 
6/2018 – úloha komisii – geologický prieskum– objednané 
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 
1/2021 – Správa o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti – vzaté na vedomie 
2/2021 – Schválenie záverečného účtu obce 2021 - zverejnené 
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3/2021 – schválenie rozpočtu obce na rok 2021 - zverejnené 
4/2021 -  odpustenie pohľadávky na nájomnom za prenájom majetku obce s nájomníkmi Erik 
Nitschneider (Kocka bar Dubová) a Chata Fugelka za mesiac apríl až jún 2021 - zrealizované 
 
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 Polčicová  
- informovala, že komisie sa podarilo mať 2 stretnutia 
- riešili organizáciu podujatia Uvítanie leta konajúcu sa 3.7.2021 
- poslankyňa Polčicová pripravuje a spracováva podklady pre p. Hlubockú (MČK) 

o sakrálnych pamiatkach v obci 
 
STK – poslanec Magát: 
- komisia zasadala 2x 
- diskutovali o ceste Novosadská a osvetlenie 
- v štádiu riešenia je parkovanie pred Záhradníctvom Kuchta 
- schvaľovali projektovú dokumentáciu na rozhľadňu Kukla 
 
KRVaŠ – poslanec Moravčík:  
- informoval, že p. Hutterová spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi vyčistili volejbalové 

ihrisko 
- uskutočnená akcia Tajomný les mala veľkých úspech  
- informoval, že  niektoré presunuté veci z roku 2020 na rok 2021 sú v štádiu 

dokončenia    
- ako napríklad montáž ľanovej pyramídy na ihrisku, ktorá prebehne v mesiaci júl 
 
FaSK – poslankyňa Žáková 
- komisia zasadala naposledy v marci 
- zápisnica z rokovania komisie uverejnená na webe obce 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu, nevystúpil nikto, prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
3. Bod Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021 

 
Predsedajúci 

- informoval, že návrh Plánu bol zverejnený v zmysle zákona a bol predmetom 
pracovnej porady poslancov a FaSK (spis 66/2021-551) 

- 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.  5/2021 zo dňa  28.06.2021 
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 2021 (spis 66/2021-551)  
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Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 
 

4. Bod Urbanistická štúdia Za kaplnkou a Horné lúky 
Predsedajúci: 
  -    informoval, že predložené štúdie boli pripomienkované na verejnej prezentácii, boli 
upravené podľa pripomienok, boli prerokované na komisiách a na pracovnej porade 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.  6/2021 zo dňa  28.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v nadväznosti na § 2 ods. 3) a § 4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a na základe 
ustanovení § 4 ods. 3), písm. f) a j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
 
 

• berie na vedomie a schvaľuje 
- Urbanistické štúdie lokalít „Za kaplnkou a Horné lúky“ v obci Dubová (č. spisu 94/2020-532 a 93/2020.-531) 
textovú aj grafickú časť) ako spodrobnenie územného plánu obce Dubová a ako podklad pre územné 
rozhodovanie  
- Urbanistické štúdielokalít „Za kaplnkou a Horné lúky“ v obci Dubová v časti doprava ako zaradenie účelových 
komunikácií do dopravnej siete v území určenom na výstavbu ako verejnoprospešné stavby s výhľadom na ich 
preradenie do kategórie miestnych komunikácií  
 

• schvaľuje 
- Zapracovanie Urbanistických štúdií lokalít „Za kaplnkou a Horné lúky“ v obci Dubová do najbližších Zmien 
a doplnkov územného plánu obce Dubová 
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ súhlasí s vypracovanou urbanistickou dokumentáciu 
v lokalite Za kaplnkou a v lokalite Horné lúky 
 
 

5. Bod Vstup obce do výstavby infraštruktúry v lokalite Za Hoštáky 
 
Predsedajúci: 

- oboznámil bližšie o stretnutí s niekoľkými vlastníkmi pozemkov v lokalite Za Hoštákmi 
a so zástupcami spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. o  zmluvných 
podmienkach pri výstavbe infraštruktúry na náklady ZSD, pre obec by to znamenalo 
kompletné územné a stavebné konanie na výstavbu ciest a chodníkov a terénne úpravy 
(príprava staveniska) na minimálne polovicu všetkých komunikácií s osadením 
obrubníkov – zabezpečenie nivelety (výšky terénu) pre položenie energetickej 
infraštruktúry 

- informoval o stanoviskuOZ, ktoré bolo prediskutované na pracovnej porade – Obec 
Dubová ponúka schválenie investičných fondov, ale nebude vstupovať do výstavby 
infraštruktúry v lokalite za Hoštáky 

- formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže 
žiadne neboli dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  7/2021 zo dňa  28.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe komunikácie medzi obcou, vlastníkmi pozemkov v lokalite Za 
Hoštáky a pracovníkmi Západoslovenskej distribučnej a.s. 
• berie na vedomie informáciu o stretnutí s pracovníkmi ZSD a.s. 
• schvaľuje stanovisko – Obec Dubová nebude za vlastníkov žiadateľom o pripojenie do siete ZSD a.s., 

pretože by to predstavovalo neprimerané náklady z rozpočtu obce 
• odporúča vlastníkom pozemkov založiť spoločenstvo a jeho prostredníctvom rozvíjať infraštruktúru 

v lokalite 

• ponúka vlastníkom založenie a správu investičného peňažného fondu, kde sa môžu akumulovať prostriedky 
na budovanie infraštruktúry v lokalite 

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

6. Bod Stanovisko obce k úprave odpadu pred skládkovaním 
 

Predsedajúci: 
- informoval, že od budúceho roku 2022 nadobudne účinnosť zákaz uskladňovať na 

skládkach komunálny odpad, ktorý neprešiel mechanickou a biologickou úpravou 
- informoval o doručení listu zo Skládky odpadov Dubová s.r.o., ( spis 120/2021-

449),v ktorom konateľ a dozorná rada žiadajú obec, ako 100% vlastníka spoločnosti 
o zaujatie stanoviska k možnej výstavbe zariadenia na úpravu odpadu v areáli skládky, 
prípadne v lokalite pri letisku 

- poslankyňa Žáková vyjadrila spoločné stanovisko poslancov z pracovnej porady, že 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s výstavbou zariadenia na úpravu odpadov a vyzvala 
starostu a Obecný úrad, aby hľadali alternatívne riešenia 

- predsedajúci otvoril diskusiu, nikto sa 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.  8/2021 zo dňa  28.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v rámci svojej 
kompetencie 
• berie na vedomie žiadosť o stanovisko spis120/2021-449 k možnosti výstavby zariadenia na úpravu odpadu 

pred skládkovaním 

• schvaľuje stanovisko – Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s výstavbou zariadenia na úpravu komunálneho 
odpadu v katastri obce Dubová 

• vyzýva Starostu a Obecný úrad aby hľadali alternatívne riešenia pre obec Dubová pri nakladaní 
s komunálnym odpadom 

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

 

 

 

7. Bod Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a harmonogram VO 
 
Predsedajúci: 

- predstavil formou prezentácie Harmonogram verejného obstarávania(príloha č. 2 
zápisnice), ktorý je zároveň investičným plánom a podkladom k rozpočtovému 
opatreniu 

- informoval o vykonaných a plánovaných projektoch v rámci harmonogramu VO 
- oboznámil operatívnej evidencii zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami  

v priebehu roka 2021 č.3 
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- otvoril diskusiu, nikto sa 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.  9/2021 zo dňa 28.06.2021 
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  
• schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021  (príloha č.3 zápisnice) 
 
Bežné príjmy    
Refundácia nákladov na testovanie  +   21 370,00  
Účelový dar od podnikateľa  +        732,00 
Podiel zo zisku Skládka odpadov  + 157 850,00 
Vrátené fin. prostriedky zo ZP  +        300,00 
Finančné operácie   +            224 450,00 
Spolu príjmy     402 702,00 
 
bežné výdavky podľa prílohy  +    80 652,00 
kapitálové výdavky podľa prílohy  + 287 769,00 
Spolu výdavky    + 368 421,00 
 
   príjmy  výdavky 
Pôvodný rozpočet 979 837,00 916 803,00 
úprava   402 702,00 368 421,00 
Po zmene             1 382 539,00       1 285 224,00 

Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo zmenu rozpočtu, a prechádza na ďalší bod programu. 
 

8. Bod Nový príjazd k nehnuteľnosti na pozemkoch obce (Novosadská) 
 
Predsedajúci: 

- informoval, že na Obecný úrad bola doručená žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu 
k pozemku a nehnuteľnosti z Novosadskej ulice (spis č190/2021-563) 

- poslanci boli o žiadosti oboznámení na pracovnej porade 
- otvoril diskusiu 
- poslankyňa Žáková vystúpila s vyjadrením, že OZ bude súhlasiť s vytvorením nového 

vjazdu k pozemku z Novosadskej ulice za podmienky zrušenia vjazdu k pozemku 
a nehnuteľnosti z Hlavnej ulice 

- predsedajúci formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať o predloženom návrhu 
uznesenia 

 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  10/2021 zo dňa  28.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení  
• berie na vedomie žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z Novosadskej ulice 
• schvaľuje žiadosť na vytvorenie nového vjazdu z Novosadskej ulice za podmienky zrušenia vjazdu 

k nehnuteľnosti z Hlavnej ulice podľa situačného návrhu, ktorý musí schváliť starosta ako správny orgán na 
úseku miestnych komunikácií 

• na vedomie Ivana Kulichová 
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
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9. Bod Cenník platieb 

 
Predsedajúci: 

- informoval o návrhu nového cenníka za služby - upratovanie Domu smútku(príloha č. 
4 zápisnice) 

- poslankyňa Polčicová navrhuje prenájom smútku so zabezpečením upratovania, bez 
možnosti vlastného upratovania 

- otvoril diskusiu 
- z verejnosti bolo prednesená požiadavka aj na prehodnotenie nájmu spoločenskej sály 
- 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.  11/2021 zo dňa  28.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v súlade s § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a podľa zákona  č. 18/1996 o cenách v platnom znení : 

• schvaľuje 
Cenník platieb platených do pokladne Obecného úradu Dubová za služby a krátkodobý prenájom  (príloha č.4 
zápisnice) 
Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ odsúhlasilo cenník služieb s novou položkou-  zabezpečením 
upratovania Domu smútku obcou.  
 
 

10. Bod Rozhľadňa Kukla – zadanie PD 

 

Predsedajúci: 
- Informoval o súčasnej situácii s rozhľadňou (poškodenie konštrukcie si vyžiadalo jej 

znefunkčnenie)  a prezentoval niekoľko návrhov – vizualizácií rozhľadne Kukla 
- Vizualizáciu – schody odporučila športová komisia a aj pán Zachar starší ako jeden 

z aktívnych turistov,  
- vyzval OZ, aby navrhlo ďalší postup rozhodovania o stavbe novej rozhľadne a otvoril 

diskusiu v ktorej vystúpili všetci poslanci a prezentovali rôzne uhly pohľadu na 
výstavu rozhľadne : aby bola atraktívna, aby bola klasická, aby bola z vymeniteľných 
segmentov, uprednostnenie kovovej konštrukcie s dlhšou životnosťou, vplyv na 
dopravu a množstvo turistov a pod. 

Starosta o 19:13 dočasne poveril poslankyňu Žákovú, aby viedla OZ, 19:16 prevzal späť 
vedenie rokovania 

- predsedajúcipožiadal poslancov o zaujatie stanoviska, či rozhodne OZ, alebo 
dámenový typ rozhľadne na verejnú diskusiu, aby verejnosť rozhodla a vybrala návrh 
ako by mala Rozhľadňa vyzerať 

vyjadrenie – poslanec Magát je za to, aby rozhodla verejnosť, 3 poslanci sa vyjadrili, aby 
rozhodlo OZ 

- na základe vyjadrených názorov predsedajúci formuloval návrh uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  12/2021 zo dňa  28.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe § 4, ods. 3, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a   
• schvaľujevypracovanú štúdiu „Schody“ a poveruje Obecný úrad na prípravu podkladov na majetkovo-

právne vysporiadanie a prípravu investičného zámeru výstavby rozhľadne 
Hlasovanie č. 11: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
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11. Bod Prehrádzka Novosady 

 
Predsedajúci: 

- Informoval o problematike prehrádzky v Novosadoch (priehrada) – Okresný úrad 
Pezinok v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. 
a Hydromelioráciami, š.p. hľadali vlastníka a prevádzkovateľa prehrádzky (vodná 
stavba) v lokalite Novosady z dôvodu upozornenia občanov obce Dubová na 
technický stav prehrádzky. Na následnom rokovaní s obcou bol dohodnutý postup – 
obec objednala posudok vodnej stavby a požiadala MŽP SR o zaradenie stavby do 
kategórie vodných stavieb. MŽP SR stavbu nezaradilo do žiadnej kategórie 
(nevyžaduje sa prevádzkovanie prehrádzky odborne spôsobilou osobou ani pravidelné 
technické posudky). Keďže sa vlastník stavby nenašiel a SVP, ani HM nemajú 
záujem zaradiť prehrádzku do majetku, okresný úrad vyzval listom obec na údržbu 
a prevádzku prehrádzky.  

- Poslanci so starostom diskutovali o tejto problematike na pracovnej porade, ktorej 
výsledkom je stanovisko : prehrádzka plní funkciu sedimentácie a retencie, čím 
zlepšuje klímu a chráni nižšie položené vodné stavby pred zanášaním a obec má 
záujem na jej zachovaní a prevzatím do starostlivosti 

- otvoril diskusiu a keďže nikto nevystúpil formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať 
o predloženom návrhu uznesenia 

 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  13/2021 zo dňa  28.06.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a   
• schvaľuje zaradenievodnej stavby Prehrádzky Novosady do majetku obce 
Hlasovanie č.12: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ súhlasilo so zaradením vodnej stavby Prehrádzky Novosady 
do majetku obce. 
 

 

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 
 
• Informácie starostu 

Starosta obce informoval o:  

 
o pláne verejného obstarávania 2021 – priority obce (príloha č.2 zápisnice) 
o plnení rozpočtu 2021- príjmy 75 %, výdavky 46 % (príloha č. 5 zápisnice) 
o  rozpočtovom opatrení č.1 a 2/2021v kompetencii starostu 
o  Zriadení vecného bremena – Za Hoštáky (voda a kanalizácia) – starosta na základe 

právomoci vydal povolenie na zriadenie vecného bremena v prospech stavebníkov 
a následne BVS 
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Rôzne – poslanec Moravčík navrhol odpustenie pohľadávky za nájom Kocka a Fugelkana 
obdobie jún – august 2021  

- predsedajúci otvoril diskusiu 
- poslanec Magát podporil návrh na odpustenie nájmu 
- predsedajúci formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  14/2021 zo dňa  28.06.2021 

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 júl až september  2021 vo výške 
podľa jednotlivých zmlúv s nájomníkmi na základe žiadosti nájomníkov 

- Erik Nitschneider, Kíperská 35, 900 89 Častá (Kocka bar Dubová) 
- Chata Fugelka s.r.o., Národná 90, 900 01 Modra (Gerhard Hrabovský) 

Hlasovanie č. 13: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ odpustení pohľadávky za nájom len na základe písomnej 
žiadosti o odpustení nájmu od prenajímateľov.  
 

13. Bod Uznesenia 
 
Predsedajúci: 

- navrhol ocenenie dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňovali na testovaní 
- otvoril diskusiu, v ktorej obecné zastupiteľstvo podporilo návrh 
- formuloval návrh a dal hlasovať 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  15/2021 zo dňa  28.06.2021 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle štatútu obce 
• schvaľuje ocenenie dobrovoľníkov a navrhuje starostovi nájsť adekvátny spôsob a formu ocenenia 

Hlasovanie č. 14: prítomní poslanci s mandátom 4  ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

14. Bod Záver 
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 19:45 hod. rokovanie ukončil. 
 
 
 
28.06.2021 zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Harmonogram verejného obstarávania 
Príloha č. 3:  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 
Príloha č. 4:  Cenník služieb za upratovanie Domu smútku 
Príloha č. 5:  Plnenie rozpočtu 2021 


