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3.   Z á p i s n i c a    2021 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.09.2021 o 18.00 hod. 

v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3) 
ospravedlnení poslanci: Vizváry, Moravčík  
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  5 poslanci OZ Dubová 
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyne Polčicová a Gavorníková. 
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 doplnenie programu. Keďže nikto z účastníkov rokovania nemal doplňujúci 
a pozmeňujúci návrh, dal hlasovať 
 
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 
Predsedajúci konštatoval, že rokovanie 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 
5/2021 – schválenie Plánu kontrolnej činnosti 2/2021 – schválené 
6/2021 – schválenie UŠ – zverejnené 
7/2021 – rokovanie so ZDS – vzaté na vedomie 
8/2021 – úprava odpadu pred skládkovaním – v riešení 
9/2021 – RO 3/2021 – zrealizované 
10/2021 – vjazd Novosadská – zrealizované 
11/2021 – cenník platieb – schválené 
12/2021 – rozhľadňa – príprava investície – v riešení 
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13/2021 – prehrádzka do majetku – zrealizované 
14/2021 – odpustenie pohľadávky  7-9/2021 – zrealizované 
15/2021 – oceňovanie dobrovoľníkov – v riešení 
 
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 zorganizovala podujatie Uvítanie leta a festival  Dubovská scískačka 
 
STK – poslanec Magát: 
- komisia nezasadala 
 
KOVZ 
- komisia nezasadala 
 
FaSK – poslankyňa Žáková 
- komisia zasadala1x  
- na rokovaní prekonzultovali materiály  

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

 
3. Bod Rozpočtové opatrenie č. 4 

 
Predsedajúci 

- informoval, že návrh rozpočtového opatrenia č. 4 bol predmetom pracovnej porady 
poslancov, FaSK - odporúča, požiadal o vyjadrenie HK – nemá výhrady 

- 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.  16/2021 zo dňa 30.09.2021 
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. 4/2021  (príloha č.2 zápisnice) 
 
Príjmy bezo zmeny 
 
bežné výdavky podľa prílohy  + 5800 
kapitálové výdavky podľa prílohy  + 25900 
Spolu výdavky    + 31700 
 
    Príjmy 2021 Výdavky 2021 
Pôvodný rozpočet  967.944  902.138 
Po predchádzajúcej úprave 1382539  1285224 
RO č. 4    1382539  1316924 
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Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo zmenu rozpočtu, rozpočet ostáva prebytkový. 
 
 

4. Bod Príloha č. 9 VZN č. 31 o výške príspevkov v školstve  
Predsedajúci 

- informoval, že  
o príloha č. 9 VZN č. 31 (príloha č. 3)bola zverejnená v zmysle zákona (ÚT, 

CEUT, web)  a bola predmetom pracovnej porady poslancov, FaSK - odporúča 
o príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťa v materskej škole je 

stanovený vo výške 15 € v prípade, ak rodič má trvalý pobyt v obci a vo výške 
25 € v prípade, ak rodič nemá trvalý pobyt v obci 

o takto stanovená výška príspevku je v rozpore s dikciou zákona, na čo 
upozornila riaditeľka MŠ 

- predkladá návrh na úpravu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole na jednotnú sadzbu -15 € formou Prílohy VZN č. 31 

- požiadal o vyjadrenie HK – nemá námietky 
- otvoril diskusiu -nikto neprihlásil 
- formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže žiadne 

neboli,dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia, 
- upozornil, že príloha sa schvaľuje ako VZN a bude právoplatné po 15 dňovom vyhlásení 

zverejnením (kvórum 2/3 prítomných poslancov) 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  17/2021 zo dňa 30.09.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 6 ods. 24 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 
140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platných zneniach 
 
• berie na vedomie  odôvodnenie návrhu 
• schvaľuje Prílohu č. 9 VZN č. 31 (príloha č.3 zápisnice) 
 
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že príloha č. 9 VZN č. 31 nadobudne právoplatnosť 15 dní od 
vyhlásenia a účinnosť od 1.12.2021. Nadobudnutím účinnosti sa ruší príloha č. 8 VZN č. 31 
o výške príspevkov v školstve.  
 

5. Bod Spoločný školsky úrad – ukončenie Šenkvice a založenie SŠÚ Pezinok 
Predsedajúci: 

- informoval, že  
o Obec Dubová má podpísanú zmluvu o SŠÚ Šenkvice, ktorý dlhodobo nie je 

personálne zabezpečený 
o v meste Pezinok v rámci okresu vyvolali iniciatívu na založenie  spoločného 

školskéhoúradu, ktorý by zabezpečoval servis pre školy, pôsobil ako odvolací 
orgán v konaniach atď.  

o náklady na zabezpečenie SŠÚ Pezinok by boli okolo 750 eur ročne 
- odporučil a navrhol schváliť ukončenie zmluvy SŠÚ Šenkvice a schváliť zmluvu na 

založenie SŠÚ Pezinok 
- vysvetlil, že tento bod programu si dovolil zaradiť do programu rokovania bez 

prediskutovania v komisiách a na pracovnej porade, nakoľko rozhodnutie o založení 
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SŠÚ Pezinok je potrebné vykonať do konca októbra 2021, aby sa mohlo zahlásiť na 
Ministerstve školstva 

- otvoril diskusiu  
 
V diskusii vystúpil poslanec Lukačovič a chcel vedieť informácie ohľadom výšky nákladov 
na SŠÚ Pezinok. Predsedajúci ho oboznámil, že výška nákladov sa percentuálne vypočítava 
podľa počtu žiakov.  
Do diskusie sa zapojila aj poslankyňa Žáková s otázkou kto robil agendu v SŠÚ Šenkvice. 
Predsedajúci sa vyjadril, že doterajšia činnosť SŠÚ Šenkvice nebola žiadna, nedokázali nájsť 
odborne spôsobilého zamestnanca 
 

- predsedajúci formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, 
keďže žiadne neboli, dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 

- upozornil na potrebné zvláštne kvórum – 2/3 zo všetkých zvolených poslancov 
 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  18/2021 zo dňa 30.09.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe ustanovenia § 20a ods. 3 v spojení s § 20a ods. 4 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
• schvaľuje ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu zo dňa 3.2.2005 v znení neskorších 

prijatých dodatkov 1 až 4 a to formou výpovede alebo uzatvorenia dohody o ukončení, podľa rozhodnutia 
starostu obce Dubová (príloha č. 4 zápisnice) 

 
• schvaľuje účasť obce Dubová  v Spoločnom obecnom úrade na úseku školstva a schvaľuje Zmluvu o 

zriadení spoločného obecného úradu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry v predloženom znení 
medzi mestom Pezinok a obcami Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, 
Slovenský Grob, Šenkvice, Viničné, Vinosady, Vištuk. (príloha č. 5 zápisnice) 

 
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie Zmluvy o zriadení 
spoločného školského úradu v Pezinku a ukončenie Zmluvy so SŠÚ Šenkvice.  
 

6. 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 –  
 
Otázka verejnosti: Týka sa kanalizácia II. etapa aj lokality za Hoštáky? - áno 
Pán Gladiš:aké sú možnosti zapožičania  drvičky na konáre a haluzovinu zo Skládky 
odpadov - starosta informoval, že Skládka odpadov zakúpila drvičku, ktorú si môžu občania 
Dubovej objednať ako komerčnú službu domov.Zároveň informoval, že občania Dubovej 
majú možnosť bezplatne doniesť haluzovinu priamo na Skládku odpadov. Ďalšie informácie 
ohľadom objednania možnosti drvičky sa zistia a budú poskytnuté občanom Dubovej na 
webe.  
Poslanec Lukačovič sa chcel informovať aké by mohli byť pripomienky tykajúce sa 
územného plánu obce Vištuka – starosta : ide o bylinkovú záhradu pri letisku v katastri Vištuk 
Otázka verejnosti: Ako chce Obec Dubová pomôcť vybudovať infraštruktúru v lokalite Za 
Hoštáky? Starosta konštatoval, že obecje orgánom územného plánovania (nie developer) - 
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schválila a financovala územný plán, zaplatila urbanistickú štúdiu, zaplatila pozemkové 
úpravy a bolo schválené Uznesenie 7/2021 zo dňa 28.06.2021. Vybudovanie infraštruktúry je 
v rukách vlastníkov - pre obec by znamenalo neprimerané finančné náklady z rozpočtu 
v prospech úzkej skupiny vlastníkov. Na základe schváleného uznesenia obecného 
zastupiteľstvo odporúča vlastníkom pozemkov založiť spoločenstvo a jeho prostredníctvom 
rozvíjať infraštruktúru v lokalite a zároveň ponúka vlastníkom založenie a správu 
investičného peňažného fondu, kde sa môžu akumulovať prostriedky na budovanie 
infraštruktúry v lokalite 
Poslanec Lukačovič 

- upozornil, že pán Zeichmeister stále neodstránil dovezenú zeminu, ktorú si uskladnil na 
obecnom priestranstve na Slnečnej ulici. Starosta sa vyjadril, že pán Zeichmeister bude 
vyzvaný na odstránenie zeminy z obecného priestranstva 

- upozornil na nevyhovujúci stav cesty na Dolnej ulici –starosta sa vyjadril, že aj pán 
Pekárek bude písomne vyzvaný na opravu rozbitej cesty na Dolnej ulici. 

 
 
• Informácie starostu 
 
Starosta obce informoval o:  
 

o pláne verejného obstarávania 2021 – priority obce (príloha č.6 zápisnice) 
o plnení rozpočtu 2021 k 30.9.2021 - príjmy 84,89 %, výdavky 59,24 % kapitálové 

výdavky 12,28 %, finančné operácie 26,80 % (príloha č. 7 zápisnice) 
o  rozpočtovom opatrení č.3 /2021v kompetencii starostu 

 
Rôzne 
- otázka p. Lukačoviča: Ako to bude s vývozom odpadu v roku 2022? Predsedajúci 
informoval, že Skládka odpadov v roku 2022 zakúpi veľké  bagy na BRO, stanovia sa 
vývozné dni počas ktorých budú môcť občania vyviesť odpad zo záhrad. Rok 2023 bude 
kritickejší, lebo sa bude musieť zabezpečiť vývoz odpadu z domácností. 
- poslanec Magát upozornil, že na stojisku na Hlavnej ulici, oproti Dolnej, chýba kontajner na 
olej, predsedajúci vzal na vedomie a poverí zamestnankyňu OÚ o preverenie. 
 
 

7. Bod Uznesenia 
Predsedajúci navrhol uznesenie o vzatí na vedomie informácie 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  19/2021 zo dňa  30.09.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- Ústne správy o činnosti komisií 
- Kontrolu uznesení 
- Informácie starostu obce 

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

8. Bod Záver 
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 19:11 hod. rokovanie ukončil. 
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30.09.2021 zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 
Príloha č. 3:  Príloha č. 9 VZN č. 31 
Príloha č. 4:  Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu 
Príloha č. 5:  Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 
Príloha č. 6:  Harmonogram verejného obstarávania 
Príloha č. 7:  Plnenie rozpočtu 2021 
 


