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4.   Z á p i s n i c a    2021 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2021 o 18.00 hod. 

v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3) 
ospravedlnení poslanci: Vizváry, Polčicová 
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 poslanca Magáta a poslankyňu Gavorníkovú. 
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 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 – zmluva nepodpísaná zo strany Radiolan 
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 – OZ (ako jeden zo signatárov nečinný) – 
rušíme uznesenie 
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  
8/2021 – úprava odpadu pred skládkovaním – v riešení 
12/2021 – rozhľadňa – príprava investície – v riešení 
15/2021 – oceňovanie dobrovoľníkov – v riešení 
Z posledného rokovania 
16/2021 – RO č. 4/2021 – zrealizované 
17/2021 – príloha č. 9 VZN č. 31(poplatok v MŠ) – vyhlásené 
18/2021 – školský úrad – zrealizované 
19/2021 – VNV (kontrola uznesení, správy komisií, informácie) 
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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:  
 
FaSK – poslankyňa Žáková 
- stretávala sa online 

 
STK – poslanec Magát: 
- komisia zasadala – zúčastnili sa 2 členovia komisie 
- riešili ostrovčeky po havárií a nové ostrovčeky, chodník 
- starosta požiadal o zápisnicu zo zasadnutia 

 
 
KRKaCR – predsedníčka neprítomná 
- komisia nezasadala 
- telefonicky sa dohodli, že sa nebudú konať podujatia organizované obcou a nebude 

ohňostroj 
 
KOVZ 
- nezasadala 
 

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

 
3. Bod Dar obci – časť pozemku pod komunikáciou Vinohradnícka 

 
Predsedajúci 

- navrhol OZ schváliť nadobudnutie daru. Konštatuje, že obec má záujem 
o nadobudnutie daru – ide o parcelu (časť pozemku pod komunikáciou) na  
Vinohradníckej ulici od pani Letnickej.  

- názorne ukázal parcelu  
- otvoril diskusiu  
- vystúpil p. Lukačovič s otázkou či je to legálne prístupná cesta – predsedajúci informoval, 

že je to legálne prístupná cesta 
- v diskusiu už nikto vystúpil 
- 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.  20/2021 zo dňa 14.12.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a Všeobecne záväzným nariadením č. 44 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dubová (ďalej len „VZN“):  
 

• konštatuje, že 
je v záujme obce Dubová nadobudnúť pozemok – nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v katastrálnom území 
Budmerice, obec: BUDMERICE, okres: Pezinok, zap. na LV č. 732, a to pre: parcelu registra „C“ č. 
2598/68, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 100 m2 (ďalej aj len „ Predmet darovania) 
do svojho výlučného vlastníctva a to z dôvodu existencie pozemnej komunikácie vo vlastníctve obce 
Dubová nachádzajúcej sa aj na Predmete darovania a z toho vyplývajúcej potreby úpravy majetkových 
vzťahov.  
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• schvaľuje 
 nadobudnutie majetku – Predmetu darovania na základe článku V. ods. 1 písm. b) VZN: na základe 
Darovacej zmluvy (príloha č. 2) zo dňa ...... (spis 28/2022-35) uzatvorenej medzi Cecíliou Letnickou, rod. 
Pretzelmaierovou ako darcom Predmetu darovania, ktorý je o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 
vzhľadom k celku a obcou Dubovou ako obdarovaným, na základe ktorej darovacia bezodplatne prenechali 
Predmet darovania do výlučného vlastníctva obce Dubová o veľkosti o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
1/1 vzhľadom k celku (ďalej len „Darovacia zmluva“).  
• poveruje  za týmto účelom starostu Obce Dubová, aby vykonal všetky právne úkony potrebné k tomu, 

aby bolo možné naplniť predmet Darovacej zmluvy. 
• na vedomie Cecília Letnická, rod. Pretzelmaierová 

 
 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo nadobudnutie pozemku. 
 
 

4. Bod Dodatok č. 3 VZN č. 35 o miestnej dani a poplatku za odpad 
Predsedajúci 

- informoval, že  
o dodatok č. 3 VZN č. 35 (príloha č. 3) bol zverejnený v zmysle zákona (ÚT, 

CEUT, web)  a bola predmetom pracovnej porady poslancov, FaSK – 
odporúča 

o  dôvodová správa k dodatku č. 3 VZN č. 35 (príloha č. 4) sa týka formulácie 
spôsobu vyrubenia a platenia poplatku za odpad.   

o  vysvetlil, že s odvolaním sa na daňový poriadok podľa §68, ods. 8, písm. a) sa 
dane môžu vyrubiť rozhodnutím, aj v prípade poplatku za komunálne odpady  

o  doplnil, že dane sa môžu zaplatiť aj bezhotovostne v kancelárii prvého 
kontaktu 

o dodatok musí byť schválený obecným zastupiteľstvom 3/5 väčšinou 
prítomných poslancov 

- 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. 21/2021 zo dňa  14.12.2021 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a § 39 zákon č. 223/2001 z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení 

• berie na vedomie 
Dôvodovú správu k návrhu  (príloha č. 4 zápisnice) 
• schvaľuje  

Dodatok č. 3 k VZN č. 35 o odpadoch na území obce Dubová, ktorým sa dopĺňa § 13 predmetného VZN 
o spôsobe vyrubenia a platenia poplatku za odpad (príloha č. 3 zápisnice). 
 
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že dodatok č. 3 VZN č. 35 nadobúda právoplatnosť po vyhlásení 
zverejnením na 15 dní a účinnosť dňa 01.01.2022. 
 

5. Bod Príloha A-2022 – sadzby dane z nehnuteľností 
Predsedajúci: 

- informoval, že  
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o  príloha A-2022 VZN č. 35 (príloha č. 5) bola zverejnená v zmysle zákona 
(ÚT, CEUT, web)  a neprišli žiadne pripomienky a návrhy od verejnosti 
o  v dôvodovej správe k prílohe A-2022 VZN č. 35 (príloha č. 6) podal spoločný 
poslanecký návrh z pracovného stretnutia na zníženie sadzby za záhrady na úroveň 
poľnohospodárskej pôdy ako vyjadrenie podpory pre obyvateľov, ktorí obhospodarujú 
pri nehnuteľnostiach záhrady a návrh na zníženie sadzby za stavby – H: ostatná 
podnikateľská činnosť na úroveň ostatných viacúčelových stavieb, ako vyjadrenie 
podpory miestnym drobným podnikateľom  
o zníženie sadzieb bude negatívny dopad na rozpočet mínus 4089,70 € za 
záhrady, mínus 2806,00 € za stavby, celkovo 6895,70 € za celý rok  

 
 - formuloval pozmeňujúci návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce 

návrhy 
 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 22/2021 zo dňa  14.12.2021 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a § 39 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v platnom 
znení 

• berie na vedomie 
Dôvodovú správu k prílohe A – 2022 VZN č.35 (príloha č. 6 zápisnice) 

• schvaľuje návrh na zníženie sadzieb za záhrady a stavby podľa návrhu v dôvodovej správe oproti 
zverejnenému zneniu 
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 23/2021 zo dňa  14.12.2021 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a § 39 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení 

• berie na vedomie Dôvodovú správu k prílohe A – 2022 VZN č.35 (príloha č. 6 zápisnice) 
• schvaľuje  Prílohu A - 2022 VZN č. 35 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Dubová, ktorou sa určuje sadzba dane  za pozemky, stavby a byty 
na rok 2021 a ktorá je uvedená v prílohe č. 5 zápisnice z 14.12.2021 v znení pozmeňujúceho návrhu. 

 
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že príloha A-2022 VZN č. 35 nadobúda právoplatnosť po vyhlásení 
zverejnením na 15 dní a účinnosť dňa 01.01.2022 v znení pozmeňujúceho návrhu. 
 

6. Bod Príloha B-2022 – stanovenie sadzby poplatku za odpad 
 
Predsedajúci: 

- informoval, že  
o  príloha B-2022 VZN č. 35 (príloha č. 7) bola zverejnená v zmysle zákona 
(ÚT, CEUT, web), bola predmetom pracovnej porady poslancov a neprišli žiadne 
pripomienky a návrhy od verejnosti 
o v dôvodovej správe (príloha č. 8)  k prílohe B-2022 VZN č. 35sa uvádza, že 
náklady na nakladanie s odpadmi sa oproti roku 2020 zvýšili z 32.600,- € na 
súčasných 39.847 €, ide o zvýšenie na úrovni 7247 € 
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o  v návrhu je zapracované zrušenie zníženia poplatku za odpady, ktoré bolo 
v minulom roku uplatnené vo výške 15% 

- otvoril diskusiu 
Poslanec Magát konštatoval, že tým, že sa vyzbieralo veľa NO je to dobré, nakoľko občania 
nevyhadzujú odpad do prírody a upozornil na kontajner na olej zamenený s BRKO na stojisku 
Dolná 
Poslanec Moravčík navrhuje vyvážať častejšie TTP - predsedajúci informoval o snahe 
zameniť 2 x kontajner 1100 litrov plasty za tetrapaky a kovy 
Predsedajúci informoval, že od Mariusu Pedersenu prišiel vývozný kalendár, ale opäť len na 
1. polrok 2022  
V diskusii predsedajúci navrhol, že pre rodiny s deťmi a pre seniorov podľa zdravotného 
stavu by mohla byť poskytnutá sociálna dávka na kompenzáciu vysokých nákladov za odpad 
kvôli zdravotným pomôckam, táto skupina obyvateľov nie je schopná znížiť objem odpadu, 
odporučil sociálnej komisii rozpracovanie návrhu do VZN o sociálnych dávkach (ZŤP 
a rodiny s deťmi) 
Poslanec Moravčík podotkol, že má obyvateľov má malé nádoby 120 l, čo teda znamená, že 
málo ľudí v obci separuje (192 domácností má 240l nádoby s vývozom 2x mesačne) 

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

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  24/2021 zo dňa  14.12.2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a ustanovení zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 

• berie na vedomie Dôvodovú správu k návrhu (príloha č. 8 zápisnice) 
• schvaľuje Prílohu B/2022 VZN č. 35 (príloha č. 7 zápisnice) o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dubová, ktorou sa určuje sadzba 
poplatku na rok 2022 za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a ktorá je uvedená v prílohe č. 7 
zápisnice z 14.12.2021. 

 
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že nadobudnutím účinnosti prílohy B/2022 sa ruší príloha č. B/2021 
VZN č.5 
 

 
7. Bod Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

 
Predsedajúci: 

- informoval, že: 
o návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 bol zverejnený v zmysle 

zákona a bol predmetom pracovnej porady poslancov a FaSK  (268/2021-1586) 
- neprišli k nemu pripomienky ani doplňujúce návrhy 
- 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. 25/2021 zo dňa  14.12.2021 
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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 1.polrok roka 2022 (spis 268/2021-1586)  

 
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok roka 
2022 bol schválený. 
  
 

8. Bod Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 
 
 
Predsedajúci: 

- informoval, že  
o správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ dostali poslanci emailom, 

prišlo k formálnym úpravám 

o poslanci správy berú na vedomie 

- otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu 
 

9. Bod Zmluva  Z-box, osobitný zreteľ 
Predsedajúci: 

- informoval, že  
o  ZMOS podpísalo zmluvu na balíkoboxy so Zásielkovňou 
o  ak by bola spolupráca so Zásielkovňou, znamenala by to  zlepšenie komfortu 

pre obyvateľov 
o ide o prenájom pozemku na priestranstve pri Sv. Jánovi na balíkoboxy pre 

alternatívnu poštovú službu 
o  návrh uznesenia je predložený ako rozhodnutie o prípade hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.138/19991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

-  predsedajúci otvoril diskusiu 
o  Poslanec Lukačovič sa spýtal, či nájomná zmluva bude známa – odpoveď: 

bude predmetom ďalšieho uznesenia pri schválení nájmu 
o  Poslanec Magát sa vyjadril, že boxy sú dobré 

- ukončil diskusiu, 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. 26/2021 zo dňa  14.12.2021 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle § 9a  o majetku obcí v platnom znení 

• schvaľuje  
postup poskytnutia prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného pre účely alternatívnej poštovej služby 
„Zásielkovňa“, v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 
Bratislava, IČO: 48136999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest.  

 
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
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Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo návrh uznesenia, ktorým súhlasí s postupom 
prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa a prešiel na ďalší bod programu.  
 

10. 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 – 
 
Gladiš – parkovanie na chodníkoch, autá by nemali parkovať na chodníkoch  
Predsedajúci- parkovanie v obci, zúfalstvo, nový inštitút objektívnej zodpovednosti vlastníkov 
motorových vozidiel, zlé parkovanie – ak porušuje vyhlášku (ak nechá 1,5 m na chodníku, 
môže) ak parkuje v súlade s vyhláškou – môže sa. Ak porušuje, zamestnanec obce môže 
zasiahnuť. Obec mu zakúpi techniku a zaškolí ho 
Žáková sa spýtala, či nemá pán Gladiš na mysli informácie, ktoré sa týkajú v Bratislave. 
Predsedajúci informoval, že sa má meniť zákon, zamestnanec bude podľa zákona môcť konať 
 
Kulichová sa informovala ako sa doriešila situácia so zberným dvorom. Predsedajúci jej 
oznámil, že projekt dodaný, ale nemôže sa uskutočniť verejné zhromaždenie s obyvateľmi 
z dôvodu aktuálnej situácie ( COVID, pandemické opatrenia 
Žáková navrhla v rámci OZ pozrieť na projekt Zberného dvora. 
Gladiš sa vyjadril, že by bol rád ak by info bola vysoká, aby všetky informácie boli dostupné 
a ľudsky pochopiteľné 
Predsedajúci povedal, že je na OZ, aby zvolilo zjednodušenú formu pre občanov, je ťažké 
nájsť spôsob, aby vyhovoval všetkým 
Moravčík  sa vyjadril, že ľudia si mýlia recyklačné centrum a zberný dvor 
Gladiš povedal, že zberný dvor automatický ľudia zamietajú 
Žáková sa vyjadrila, že všetci protestujú, ale obec a občania ho potrebujú 
 
Krajčovičová – hrozný stav čo sa týka odpadu na cintoríne, na bránkach visela iba nejaká 
podložka, namiesto tabule. 
Predsedajúci 

- informoval, že na podložke boli oznamy ohľadom covidu, ktoré zamestnanci OÚ 
medzičasom odstránili. 

- problém s odpadmi a kontajnermi na cintoríne je dlhodobý, v diskusii padlo viacero 
návrhov, poslanci sa dohodli, že stavebná komisia bude hľadať riešenie 

 
Poslanec Moravčík navrhol, aby OZ ocenilo  Ľubicu Polkorábovú a udelilo jej Cenu obce 
Dubová a Pavlovi Kovalčíkovi udelilo  Čestné občianstvo obce Dubová. 
 
Predsedajúci  

- formuloval návrh uznesenia pre ocenenie P. Kovalčíka  
- vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže žiadne neboli dal hlasovať 

o predloženom návrhu uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 27/2021 zo dňa  14.12.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 31 Štatútu obce Dubová 
 

• schvaľuje 
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pri príležitosti životného jubilea pánu Pavlovi Kovalčíkovi narodenému 1970, bytom Zámocká 20, 900 89 Častá, 
ktorý sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj športu na regionálnej a celoslovenskej úrovni a tým aj 
športovcov z našej obce Čestné občianstvo obce Dubová 

• odporúča 
starostovi obce zabezpečiť odovzdanie ocenenia v  súlade so štatútom obce pri vhodnej príležitosti 
 
Hlasovanie č. 9 prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že P. Kovalčíkovi bude udelené Čestné občianstvo obce Dubová 
 
Predsedajúci  

- formuloval návrh uznesenia pre ocenenie Ľ. Polkorábovej  
- vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže žiadne neboli dal hlasovať 

o predloženom návrhu uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 28/2021 zo dňa  14.12.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 32 Štatútu obce Dubová 
 

• schvaľuje 
udelenie Ceny obce Dubová Ľubici Polkorábovej, nar. 1988, bytom Podhorská 8, 900 90 Dubová a finančnú 
odmenu vo výške 500 ,- € za: 
- vynikajúce výkony a významné výsledky v oblasti športu, ktorými úspešne reprezentovala Slovenskú republiku 
na medzinárodnej úrovni 

• odporúča 
starostovi obce zabezpečiť odovzdanie ceny v súlade so štatútom obce pri vhodnej príležitosti 
 
Hlasovanie č. 10 prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že Ľ. Polkorábovej bude udelená Cena obce Dubová a finančná 
odmena 500,- € 
 
Poslanec Magát navrhol predĺženie odpustenia pohľadávky na nájomnom za prenájom 
majetku obce od 9/2021 do 03/2022 s nájomníkmi Erik Nitschneider (Kocka bar Dubová) 
a Chata Fúgelka – Hrabovský 
 
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.  29/2021 zo dňa  14.12.2022 
 

 
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 september 2021 až marec 2022 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 
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- nájomcovia 

 
Hlasovanie č. 11  prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že nájomnom budú odpustené pohľadávky za prenájom majetku 
obce za mesiace september 2021 až marec 2022. 
 
Poslanec Lukačovič sa opýtal na umiestnenie trafostanice Za Hoštáky. Starosta  odpovedal: 
pôvodne mala byť umiestnená v rámci ÚŠ dolu , teraz ju chcú umiestniť do stredu lokality 
v parku. Poslanec Lukačovič chce byť účastníkom konania o umiestnení trafostanice v 
lokalite Za Hoštáky. 
 
Otázka verejnosti: Kde bude stavať pani Chrástová a či si potiahne elektrinu sama? 
Predsedajúci informoval, že pani Chrástová si potiahne elektrinu predbežne sama, nakoľko sa 
nedohodla s vlastníkmi okolitých pozemkov.  
 
 
• Informácie starostu 
 
Starosta obce informoval o:  
 

o  rozpočtovom opatrení č.5 /2021 a 6/2021 v kompetencii starostu (štátne financie 
v prenesenom výkone štátnej správy: 
 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 (príloha č. 10 zápisnice) : 
- bežné príjmy – 2635,00 € 
- bežné výdavky – 2635,00 € 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 (príloha č.11 zápisnice): 
- bežné príjmy – 1012,00 € 
- bežné výdavky – 1012,00 € 
 

 
o plán verejného obstarávania 2021 – priority obce (príloha č. 12 zápisnice) 

 
- Zberný dvor – PD podaná, je platná EIA 
- UŠ Horné Humná – odovzdaná 
- Podkrovie ZŠ – pripravuje sa VO 
- Zateplenie MŠ – zvážime podanie žiadosti (prestavba MŠ) 
- Prístavba MŠ – príprava PD, intenzívne stretnutie s firmou, nové skutočnosti – musia sa 
poslanci stretnúť a prediskutovať 
- Sokolská ulica – so súčinnosťou vlastníkov a príspevku od obce komunikácia 
zrekonštruovaná 
- Rozhľadňa – pripravuje sa PD - prítomní poslanci v diskusii dali starostovi súhlas, aby 
urobil prieskum verejnej mienky o podobe rozhľadne 
 
19:14 – predsedajúci prerušil rokovanie 
19:30 – rokovanie pokračuje 
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- Kostol sv. Jakuba – zazmluvnené, prídu archeológovia, budú robiť výskum pri sv. 
Jánovi, kde mal byť situovaný 1. kostolík na Dubovej, zároveň chce starosta poprosiť 
archeológov, aby pozreli lokalitu , ktorú navrhol p. Wercholák (nálezy) 

 
o plnenie rozpočtu 2021 k 13.12.2021 - príjmy 81,10 %, výdavky 62,78%  (príloha č. 

13 zápisnice) 
 
 
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  30/2021 zo dňa  14.12.2021 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- Ústne správy o činnosti komisií 
- Kontrolu uznesení 
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 
- Informácie starostu obce 

 
Hlasovanie č. 12: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

12. Bod Záver 
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 19:43 hod. rokovanie ukončil. 
 
 
 
14.12.2021 zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
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