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1.   Z á p i s n i c a    2022 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.03.2022 o 18.00 hod. 

v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3) 
ospravedlnení poslanci: 0 
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  7 poslanci OZ Dubová 
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslanca Magáta a poslanca Moravčíka. 
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 doplnenie programu. Predseda navrhol do programu rokovania doplniť ďalšie body 
programu bod 8 UŠ Za Kaplnkou a bod 9 Zmenu UŠ Dolné Humná a zároveň navrhol otvoriť 
začiatok rokovania prehraním Ukrajinskej hymny.   
- otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil 
- dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
Dal hlasovať o programe rokovania v znení schváleného doplnenia 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
Predsedajúci konštatoval, že rokovanie sa bude riadiť schváleným programom v znení 
doplňujúceho návrhu 
 

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 
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 
20/21 – dar cesta Letnická – podané na katastri 
21/21 – Dodatok 3 VZN 35 – spôsob vyrubenia poplatku – právoplatné 
22/21 – príloha A VZN 35 – zníženie sadzby – procesný návrh 
23/21 – príloha A VZN 35 – sadzby daní  - právoplatné 
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24/21 – príloha B VZN 35 – poplatok za odpad – právoplatné 
25/21 -  Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 – schválené  
26/21 – zámer na osobitný zreteľ ZBOX – schválené, zverejnené 
27/21 – čestné občianstvo – odovzdanie v riešení 
28/21- cena obce – odovzdanie v riešení 
29/21 – odpustenie pohľadávky na nájomnom –zrealizované 
30/21 – VNV správ a informácií 
 
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 

- komisia nezasadala, telefonicky spolu komunikovali 
- k príležitosti sviatku MDŽ dohodli divadlo v termíne 13.3.2022 o 15.00 hod na 

ihrisku,  
 

KRVaŠ – poslanec Moravčík 
- riešila žiadosti na poskytnutie dotácii na rok 2022 
- komisia odporúčila rozdeliť dotácie žiadateľom v takejto výške: 

Talentárium – 800 eur, STK Vinosady – 200 eur, JDS – 1000 eur, Noviny – 2000 
eur, ŠK ŠPC Častá – 1200 eur, CVČ – 800 eur, FK Dubová – 6300 eur 
 

Predsedajúci navrhol schváliť rozdelenie dotácií uznesením.  
- sformuloval návrh uznesenia a dal hlasovať 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 1/2022 zo dňa  03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení v nadväznosti na NZV č. 38 o dotáciách z rozpočtu obce 

• berie na vedomie 
žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Dubová na rok 2022 

• schvaľuje rozdelenie dotácií  ako odporučila KRVaŠ (návrh v prílohe uznesenia) 
 
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 

 
 
STK – poslanec Magát: 

- komisia nezasadala  
 
FaSK – poslankyňa Žáková 

- komisia zasadala 
- venovala sa jednotlivým bodom programu OZ 

 
KOVZ – poslanec Moravčík 

- skontrolovala majetkové priznanie starostu  
 

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

3. Bod Návrh záverečného účtu obce Dubová za rok 2021 
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Predsedajúci 

o konštatoval, že návrh Záverečného účtu za rok 2021 (príloha č. 2 zápisnice) bol 
v súlade s platnou legislatívou zverejnený (CEUT, UT, web, FB) 

o informoval, že na Obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky  
o konštatoval, že s návrhom bola oboznámená FaSK a bol predmetom pracovnej 

porady s poslancami,  
o poslanci boli oboznámení aj s písomným stanoviskom HK (spis 63/2022/HK), 

ktorý odporúča schváliť Záverečná účet bez výhrad 
o otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať  

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  2/2022 zo dňa  03.03.2022 

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 2021 
• schvaľuje 
Záverečný účet obce za rok 2021a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Prebytok hospodárskeho výsledku vo výške 158 630,74  € 
 
Presun prebytku za rok 2021 vo výške 158 630,74 € ako príjem do  rezervného fondu. Použije sa na kapitálové  
výdavky 
 
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo Záverečný účet obce Dubová za rok 2021. 
 
 

4. Bod Návrh rozpočtu obce Dubová na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-24 
 

Predsedajúci 
o konštatoval, že návrh rozpočtu (príloha č. 3 zápisnice) bol v súlade s platnou legislatívou 

zverejnený (ÚT, CEÚT, web) 
o informoval, že na Obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky a pozmeňujúce 

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

s poslancami,  
o poslanci boli oboznámení aj s písomným stanoviskom HK (spis 62/2022/HK), ktorý 

odporúča schváliť rozpočet na rok 2022 a vziať na vedomie návrh 2023-24 
o otvoril diskusiu, vyjadrenie komisií – finančná komisia odporučila schválenie, nik iný sa 

do diskusie neprihlásil, dal hlasovať 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  3/2022 zo dňa  03.03.2022 
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 2022 ako je uvedený v prílohe zápisnice  
 
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
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Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo rozpočet obce Dubová na rok 2022 s výhľadom na 
roky 2023-2024. 
 
 

5. Bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 
 

Predsedajúci: 
o informoval o zverejnení Správy o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 

2021, ktorú spracovala Hlavná kontrolórka obce v lehotách podľa zákona (spis 
61/2022/HK) 

o konštatoval, že správa bola predmetom pracovnej porady s poslancami 
o otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil, poslanci sa nemali žiadne otázky na hlavnú 

kontrolórku 
o konštatoval, že správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 sa berie na vedomie 

 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 

6. Bod Dohoda o ukončení nájmu a kúpna zmluva 
 
Predsedajúci: 

o informoval, že Prevádzkovateľ Kocky predložil návrh na ukončenie nájmu a ponúkol 
obci odkúpenie drobných stavieb a ich zariadenia  

o konštatoval, že na pracovnej porade bolo dohodnuté, že sa s prevádzkovateľom 
podpíše Dohoda o ukončení nájmu a za 8000,- Eur sa odkúpia pozostávajúce drobné 
stavby a zariadenia,  

o otvoril diskusiu a vyzval komisie, aby sa k návrhu na odkúpenie drobných stavieb 
a ich zariadenia vyjadrili 

o finančná komisia z ekonomického pohľadu neodporučila odkúpenie  
o stavebná komisia sa vyjadrila, že ešte predtým nesúhlasila s návrhom p. Nitschneidera, 

aby sa Kocka prenajala motorkárom, odkúpenie by odporučila, aj napriek vysokej 
kúpnej cene, priestor by sa mohol používať na akcie obce menšieho charakteru 
napríklad pre Jednotu dôchodcov, 

Predsedajúci vyzval OZ, aby sa vyjadrili k odkúpeniu zariadenia a drobnej stavby: 5 
poslancov z OZ zastalo názor, aby sa to odkúpilo, 1 poslanec z OZ bol proti odkúpeniu, 1 
poslanec z OZ sa zdržal vyjadrenia 
 
Predsedajúci vyzval prítomných na diskusiu, aby niekto z nich uviedol relevantný dôvod, aby 
presvedčil OZ, aby sa zariadenie nekúpilo 

o p. Tirinda sa opýtal, či sa môže dať Kocka hocikomu do prenájmu, starosta sa vyjadril, 
že inému do prenájmu sa môže dať len so súhlasom obce 

o p. Džadžovský z finančnej komisie sa vyjadril, že po ukončení zmluvy nech sa 
pozemok vyprace, mal 2 relevantné návrhy – nech sa pozemok vyprace, a obec nech 
ho odkúpi za 0 peňazí,  

o  predsedajúci informoval, že p. Nitschneider pod 8000 € nepôjde, radšej priestory 
zbúra 

o  poslankyňa Žáková vyzvala prítomných dôchodcov, aby sa vyjadrili  
o  pán Zajíček vyjadril svoju obavu, aby sa tam nezhromažďovali rôzne individuá 
o  p. Hutterová Mária si vyjadrila, že si nemyslí, že sú priestory hygienické, nie je za to, 

aby to obec odkúpila 
o  pán Krajčovič navrhol, aby si pripravil znalecký posudok a určil sa zámer  
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Poslankyňa Žáková navrhla stiahnuť bod 6 z rokovania 
Predsedajúci dal hlasovať o procedurálnom návrhu na ukončenie diskusie a presun bodu 
programu na iné rokovanie OZ. 
 
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že bod 6 bude prerokovaný na inom rokovaní OZ. 
 

 
7. Bod Prenájom pozemku pre alternatívnu poštovú službu 

 
Predsedajúci: 

o informoval, že: 
o na poslednom rokovaní OZ bol  schválený zámer na prenájom časti pozemku 

na priestranstve pri sv. Jánovi na umiestnenie ZET BOX od spoločnosti 
Zásielkovňa s.r.o.,  formou osobitného zreteľa podľa uznesenia 26/2021, zámer 
bol zverejnený v zmysle zákona 

o neprišli k nemu pripomienky ani doplňujúce návrhy 
o otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil,  
o 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. 4/2022 zo dňa  03.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, najmä nie však výlučne § 9a ods. 9 písm. c)  

• schvaľuje  
ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku parcelné číslo 346 registra E 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 za nájomné 1,- ročne a súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy.  

 
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že bol schválený prenájom pozemku na alternatívnu poštovnú 
službu „Zásielkovňa“. 
 

8. Bod UŠ Za kaplnkou 
 
Predsedajúci: 

o informoval, že  
o  UŠ bola prerokovaná 2x verejnosťou 

o  posledná UŠ bola z roku 2016, kde boli akceptované a zapracované 
pripomienky,  

o  UŠ Za kaplnkou nebola schválená Uznesením 

o  verejnosti ukázal komplexný urbanistický návrh UŠ Za kaplnkou 

o otvoril diskusiu 
- nakoľko verejnosť nepočula dobre predsedajúceho, predsedajúci opätovne zopakoval obsah 
bodu programu 
- poslanec Magát informoval, že vlastníci nehnuteľností  by sa na cestu Záhradná chceli 
vyzbierať, tak ako na cestu Sokolskú, ešte v roku 2021 dali vypracovať cenovú ponuku, 
niektorí chcú dať peniaze, niektorí nie  
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- predsedajúci ukončil diskusiu, formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať  
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 5/2022 zo dňa 03.03.2022 
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 
- Urbanistickú štúdiu lokality „Za kaplnkou“ a „Horné lúky“ v obci Dubová textovú aj grafickú časť) 

ako spodrobnenie územného plánu obce Dubová a ako podklad pre územné rozhodovanie  
- Urbanistickú štúdiu lokality „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 Urbanistickej štúdie lokality „Za kaplnkou“ a  „Horné lúky“ v obci 
Dubová do najbližších Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová 

 
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 

Predsedajúci konštatoval, že UŠ lokality „ Za kaplnkou“ a „Horné lúky“ v obci 
Dubová  bola schválené na zapracovanie do najbližších Zmien a doplnkov územného plánu 
obce Dubová. 
  

9. Bod Zmena UŠ Dolné Humná 
Predsedajúci: 

o informoval, že  
o zmena sa týka pozemku, kde podľa vyjadrenia Slovenské vodohospodárskeho 

podniku nebolo možné stavať, lebo v UŠ tam zostala prázdna parcela 
o vlastníci zistili, že vyjadrenie, ktoré dal SVP bolo vyjadrenie súvisiace s iným 

potokom v Piešťanoch v Nitrianskom kraji kde je podobne nazvaný potok 
Dubovský potok 

o SVP zmenilo vyjadrenie, tým by sa tam mohlo potom stavať, ale je to 
v rozpore s UŠ  

o zmena UŠ bola predmetom pracovnej porade, kde predbežne poslanci zmenu 
UŠ Dolné Humná schválilo 

o predsedajúci otvoril diskusiu 
o nikto sa neprihlásil 
o 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. 6/2022 zo dňa 03.03.2022 
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 

• schvaľuje  zmenu UŠ Dolné Humná v zmysle prílohy (príloha č. 4  zápisnice) 
 

Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že bola schválená zmena UŠ Dolné Humná 
 
 

10. Bod Rôzne  
 
 
• interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu– neboli žiadne 
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• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  poslancov – neboli žiadne 
• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  starostu – 
 
otázka verejnosti: Kedy by mohlo dôjsť zjednosmerneniu spodnej Hlavnej ulici. 
- predsedajúci informoval, že OZ sa dohodlo, že zadá spracovanie nového dopravného 
projektu, ktorého súčasťou bude aj jednosmernosť spodnej Hlavnej ulice a vytvorenie 
parkovacích miest pod parkom, z rozpočtu obce sú na dopravný projekt uvoľnené peňažné 
prostriedky  
  
- predsedajúci informoval že na 10.3.2022 je naplánovaná pracovná porada kde OZ musí 
formulovať svoju politiku čo sa týka využívania verejného priestranstva, vjazdov do domov, 
vytvorenie parkovacích miest, bude sa vytvárať parkovacia a dopravná politika 
- zamestnanec zamestnaný na dohodu kontroluje parkovanie v obci na čiastočný úväzok - 
nepravidelne 
 
- p. Tirinda sa opýtal, že či bude prejazd v strede parku  
- predsedajúci sa vyjadril, že na základe diskusie, OZ sa rozhodlo, že sa nebude obnovovať 
prejazd v strede parku a informoval, že pripomienky a návrhy ako riešiť dopravnú politiku 
v obci, v okolí parku je možné podávať písomne na obecný úrad – komisia sa nimi bude 
zaoberať na svojich rokovaniach 
- p. Tirinda ešte upozornil, že treba orezať stromy pred vstupom do obce, nie je vidieť značku  
 
otázka verejnosti: p. Kulichová : Ako je to s parkovaním 2 autobusov na Novosadskej – 
zostávajú olejové škvrny 
- predsedajúci informoval, že je to v štádiu riešenia, OÚ rokuje so spoločnosťou ARRIVA 
 
- p. Kulichová upozornila, že sú opäť rozbité spomaľovače, autá idú rýchlo na Novosadskej 
 – predsedajúci - vandalizmus nemá hraníc, pri tom dopravnom projektu by mohol byť návrh 
aj na iné technické riešenie vybudovania spomaľovačov 
 
- otázka verejnosti: Nemohol byť kruhový objazd Hlavná – Novosady ? 
- predsedajúci -  žiaľ ODI sa vyjadril, že tam sa nezmestí 
 
p. Džadžovský – parkovanie v obytných zónach (Lipová, Javorová, Gaštanová, Agátová) 
je zákaz státia – sú tam dve parkovacie miesta na pozemok, majú viac ako 2 vozidlá, státie 
návštev - patová situácia 
predsedajúci : obec nemá odpovede ohľadom parkovania v obytných zónach - platia predpisy,  
sme otvorení návrhom – hľadajú riešenia poslanci aj komisia 
 
Poznámka: Poslankyňa p. Polčicová odišla z rokovanie Obecného zastupiteľstva o 19:25 hod 

 
• Informácie starostu 
 
Starosta obce informoval o:  
 

o  Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 v kompetencii starostu :  
 Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 (príloha č. 5  zápisnice) : 
- bežné príjmy –  50 258,00 € (dofinancovanie ZŠ – havária, odmeny, projekt ZŠ 
- bežné výdavky – 50 258,00 € (využité štátne peniaze, na čo bolo určené) 
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o  Harmonogram VO –   (príloha č. 6 zápisnice): bol predmetom pracovnej porady, 
pani Kyrinovičová vyznačí potrebné úpravy v rozpočte - bežné a kapitálové 
výdavky 
- predsedajúci navrhuje schváliť harmonogram VO uznesením  
- otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil a dal hlasovať  

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  07/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  
• schvaľuje Harmonogram VO na rok 2022 
 
Hlasovanie č. 10: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci skonštatoval, že harmonogram verejného obstarávanie na rok 2022 bol 
schválený 
 
 

o  UKRAJINA – finančný príspevok  
- ZMOS poslalo Zmluvu o spolupráci na finančnú pomoc z transparentného účtu 
(príloha č. 7) 
- predsedajúci otvoril diskusiu, či obec poskytne finančný príspevok 
- v diskusii vystúpil p. Moravčík s vyjadrením, že by obec mala počkať 
s poskytnutím finančným prostriedkov 
- p. Žáková podporila návrh o poskytnutí finančnej pomoci, ale nech obec počká 
- predsedajúci formuloval návrh na schválenie uzavretia zmluvy so ZMOSOM 

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  8/2022 zo dňa 03.03.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  
• schvaľuje uzavretie zmluvy so ZMOS (príloha č. 7), objem finančných prostriedkov schváli neskôr 

zastupiteľstvo samostatným uznesením 
 
Hlasovanie č. 11: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  9/2022 zo dňa 03.03.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- Ústne správy o činnosti komisií 
- Kontrolu uznesení 
- Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  
- Informácie starostu obce 

 
Hlasovanie č. 12: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

12. Bod Záver 
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť. Pozval prítomných na MDŽ . A o 19:39 hod. 
rokovanie ukončil. 
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03.03.2022  zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Návrh Záverečného účtu 
Príloha č. 3:  Návrh Rozpočtu na rok 2022 
Príloha č. 4:  UŠ Dolné Humná 
Príloha č. 5:  Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 
Príloha č. 6:  Harmonogram VO 2022 
Príloha č. 7:  Zmluva so ZMOS 


