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3.   Z á p i s n i c a    2022 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.06.2022 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 5 poslanci OZ Dubová, ospravedlnení 2 poslanci   
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyňu Gavorníkovú a poslanca Magáta. 
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 – 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 
20/21 – dar cesta Letnická – zapísané v katastri  
27/21 – čestné občianstvo – odovzdané 
28/21- cena obce – odovzdané 
 
Z posledného rokovania 
10/22 – VZN č. 58  o MŠ– zverejnené a právoplatné 
11/22 – VZN č. 55 o prevádzkovom poriadku pohrebiska- zverejnené a právoplatné 
12/22 – VZN č. 57 o pravidlách času predaje a - zverejnené a právoplatné 
13/22 -  Zámenná zmluva s  Baxom– v procese 
14/22 – Schválenie Dohody o ukončení nájmu s Nitschneiderom a Kúpnej zmluvy Kocka – 
zrealizované   
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15/22 – Rozdelenie zisku so skládky – zrealizované, v rozpočte, rozpočtom opatrení 
16/22 – VNV správ a informácií 
 
Predsedajúci - otvoril diskusiu, nevystúpil nikto, prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

2. Bod Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 

 
Predsedajúci: 

o informoval, že: 
o návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. 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. 17/2022 zo dňa  21.6.2022 
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 2022 (spis 268/2021-1586)  

 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roka 
2022 bol schválený. 
 
 

3. Bod Príloha č. 10 VZN č. 31 o výške príspevkov v školstve  

 
Predsedajúci 

- informoval, že  
o príloha č. 10 VZN č. 31 (príloha č. 2)bola zverejnená v zmysle zákona (ÚT, CEUT, web)  

a bola predmetom pracovnej porady poslancov 

o týka sa zvýšenie príspevku, ktorí platia stravníci v časti réžia, ktorá bola 3 mesačne na 7 € 
mesačne  

o  zároveň bol predložení návrh od riaditeľke MŠ na  zvýšenie príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ na 20 € mesačne 

- otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil 
- formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať  

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  18/2022 zo dňa 21.6.2022 

 
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. 10 VZN č. 31 (príloha č.3 zápisnice) 
 
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
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Predsedajúci upozornil, že VZN bude právoplatné po 15 dňovom vyhlásení zverejnením (kvórum 
2/3 prítomných poslancov) a zároveň konštatoval, že OZ schválilo prílohu č. 10 VZN č. 31 
a nadobudnutím účinnosti sa ruší príloha č. 9 VZN. 31 o výške príspevkov v školstve.  
 
 

4. Bod Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
Predsedajúci informoval 

- o operatívnej evidencii zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami  v priebehu roka 
2022 č.2 

- že návrh bol predmetom pracovnej porady poslancov a FaSK   
- 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.  19/2022 zo dňa 21.06.2022 
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. 2/2022 (príloha č.3 zápisnice) 
 
Bežné príjmy    
Prenesene kompetencie Ukrajina   +   40 260,00 
Zisk zo Skládky    + 546 259,00 
Spolu príjmy     586 519,00 
 
bežné výdavky podľa prílohy  + 116 161,00 
kapitálové výdavky podľa prílohy  +   58 800,00 
Spolu výdavky    + 174 961,00 
 
   príjmy  výdavky 
Pôvodný rozpočet 1 168 611,00 1 132957,00 
úprava                1 142 862,00 1 107 208,00 
Po zmene               1 729 381,00        1 282 169,00 

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo zmenu rozpočtu, a prechádza na ďalší bod 
programu 
 

5. Bod Zmluva o výpožičke JDS 

 
Predsedajúci: 

o informoval, že advokátska kancelára spracovala návrh Zmluvy o výpožičke 
s Jednotou dôchodcov Slovenska (príloha č. 4 zápisnice) 

o konštatoval, že návrh zmluvy bol predmetom pracovnej porady s poslancami 
o otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil  
o  formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať  
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  20/2022 zo dňa  21.6.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe § 4 ods. 3, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení  
• schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o výpožičke  a poveruje starostu na podpísanie Zmluvy o výpožičke 
s Jednotou dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia Dubová 

 
Hlasovanie č.5: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5 ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 

6. Bod Určenie počtu poslancov, volebný obvod a úväzok starostu k voľbám 2022 

 
Predsedajúci: 

o  informoval o zákonných povinnostiach v súvislosti s prípravou volieb do samosprávy  
o  Uznesenie bolo predmetom pracovnej porady poslancov 
o formuloval návrh uznesenia a dal hlasovať  

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  21/2022 zo dňa  21.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 11 ods. 3, písm. d) a ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a v nadväznosti na § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
 

• konštatuje, že 
obec Dubová spadá do kategórie podľa písmena d) ods. 3, § 11, zákona 369/1990 Zb. s počtom obyvateľov od 
1001 do 3000 s počtom poslancov 7-9 
 

• určuje 
- počet poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 na počet sedem, ktorí budú volení v jednom 
volebnom obvode utvorenom pre celú obec 
- rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie tak, že vo volenbom období 2022-2026 bude 
starosta obce Dubová vykonávať funkcie v celom rozsahu –na plný úväzok  
 
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu.  
 
 

7. 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  rozpočtom opatrení č. 1/2022 (príloha č. 5 zápisnice) – informácia o rozpočtovom 

opatrení v kompetencii starostu 
-  rozpočet sa znížil o sumu 25 749,00 € kvôli preneseným kompetenciám ZŠ ako 
bol plánovaný (znížil sa počet detí v ZŠ) 
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o  o príprave podkladov k žiadosti o odkúpenie pozemku (p. Hutterová) – poslanci na 
pracovnej porade zaujali stanovisko, že sa dá vypracovať znalecký posudok  

o  o § 25 k ZaD UPO č. 4 –  
- od Okresného úradu Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky bolo obci 
doručené súhlasné stanovisko k paragrafu 25 zákona č. 50/1976 Zb. 
- obecné zastupiteľstvo na najbližšom ROZ vo forme VZN schváli Zmeny 
a doplnky č. 4 Územného plánu obce Dubová 

o  o návrhu na  udelenie Ceny obce pre pani učiteľku Jamborovú Janku a finančnú 
odmenu vo výške 500 € 

 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 22/2022 zo dňa  21.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 32 Štatútu obce Dubová 

• schvaľuje 
udelenie Ceny obce Dubová Janke Jamborovej, nar. 1960, bytom Družstevná 2, 900 01 Modra a finančnú 
odmenu vo výške 500 ,- € za: 
- vynikajúce výkony a významné výsledky v oblasti vzdelávania, ktoré vykonávala počas 43 rokov ako učiteľka 
v Materskej škole Dubová 

• odporúča 
starostovi obce zabezpečiť odovzdanie ceny v súlade so štatútom obce pri vhodnej príležitosti 
 
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  23/2022 zo dňa 21.06.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- Kontrolu uznesení 
- Informácie starostu obce 

 

Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 5  ZA-5/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

9. Bod Záver 
Predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť. A o 18:23 hod. rokovanie ukončil. 
 
 
 
21.06.2022  zapísala :      ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Príloha č. 10 VZN č. 31 
Príloha č. 3:  Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
Príloha č. 4:  Návrh Zmluvy o výpožičke s JDS  
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Príloha č. 5:  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 


