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4.   Z á p i s n i c a    2022 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.09.2022 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 6 poslanci OZ Dubová, ospravedlnení 1 poslanec-Vizváry   
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyňu Žákovú a Polčicovú. 
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. Keďže nikto z účastníkov rokovania nemal doplňujúci 
a pozmeňujúci návrh, dal hlasovať 
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/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 
13/22 -  Zámenná zmluva s  Baxom– v procese 
 
Z posledného rokovania 
17/22 – plán kontrolnej činnosti HK – schválené 
18/22 -  VZN č. 31 poplatky v školstve – právoplatné 
19/22 – RO č. 2/2022 – implementované v rozpočte 
20/22 -  zmluva JDS – zrealizované, odovzdané do výpožičky 
21/22 – určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu starostu – právoplatné 
22/22 – cena obce – odovzdaná 
23/22 – VNV 
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Predsedajúci - otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil, prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

2. Bod Správa o činnosti komisií  
 
KRKaCR – zasadala, uskutočnili podujatie Festival sciskaníc 
STK – nezasadala zo zdravotných a iných dôvodov 
FASK – zasadala, preberala program rokovania OZ 
KRVaŠ – predseda poďakoval členom komisie, zhrnul aktivity a činnosti komisie v priebehu 
svojho pôsobenia,  
- predseda komisie p. Moravčík navrhol finančne odmeniť aktívnych členov komisie – Mária 
Hutterová, Viliam Zachar, Viliam Valentovič vo výške 100 eur 
 
Predsedajúci: 

o navrhol OZ, aby poskytnutie odmien  odsúhlasili uznesením 
o formuloval návrh uznesenia, vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže 

žiadne neboli dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  24/2022 zo dňa 22.09.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 
• schvaľuje poskytnutie finančnej odmeny vo výške 100 eur „v čistom“  Márii Hutterovej, Viliamovi 

Zacharovi a Viliamovi Valentovičovi za iniciatívu a aktivitu pri práci v Komisii pre rozvoj športu 
a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve v obci Dubová. 

 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 
 

3. Bod Schválenie ZaD č. 4  
 
Predsedajúci 

- informoval, že  
o Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky v júni 2022 obci Dubová 

vydal súhlasné stanovisko na schválenie Zmien a doplnkov územného plánu č. 4, ktoré 
obec zadávala v roku 2019 

o  navrhol OZ schválenie uznesenia, ktorým sa schvaľuje VZN, na základe ktorého sa 
schvaľujú zmeny a doplnky územného plánu č.4  

o formuloval návrh uznesenia, vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy,  
o v diskusiu vystúpila p. Žáková, ktorá podporila schválenie Zmien a doplnkov územného 

plánu č. 4 
Predsedajúci  

o  podotkol, že schválením tohto uznesenia, sa tá časť kde mal stať zberný dvor vráti do 
poľnohospodárskej pôdy 

o  ukončil diskusiu a dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  25/2022 zo dňa  22.09.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej po prerokovaní materiálu 
b e r i e   n a   v e d o m i e že: 

a. Návrh pre Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4 bol po dobu viac ako 30dní vyvesený na 
úradnej tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, 
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právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými ustanoveniami §22 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len stavebný zákon). 

b. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 
a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4. 

c. Okresný úrad v Bratislave Odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení 
pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25 
stavebného zákona listom, OUBA-OVBP3-2022/010232 zo dňa 14.06.2022 v ktorom 
konštatuje, že Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4 a postup ich obstarávania a prerokovania 
je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa 
územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPN R Bratislavského kraja. Zároveň odporúča 
obecnému zastupiteľstvu v Dubovej dokumentáciu schváliť. 

 
S ú h l a s í s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických 
a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4. 
 
s c h v a ľ u j e Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4 so stanovenou záväznou časťou – t.j. Dodatok č. 4 zo dňa 
22.9.2022, ktorý je všeobecne záväzným nariadením a ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Dubová č. 41 zo dňa 
4.11.2010 o záväzných častiach územného plánu obce Dubová a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien 
a doplnkov ÚPN-O Dubová č.4.  
Záväzná textová časť sa mení v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia. 
Záväzná grafická časť sa mení v zmysle náložky výkresu č. 8 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných 
stavieb a 9 – Schéma verejnoprospešných stavieb 
 
p o v e r u j e 
Starostku obce:  
1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4 vypracovanie čistopisu 

dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti 
Dodatku č. 4, zo dňa 22.9.2022, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O 
Dubová č.4. 

2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4 na Okresnom úrade v Bratislave 
Odbor výstavby a bytovej politiky, na Obecnom úrade v Dubovej a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať 
registračný list o obsahu dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení na MDaV SR. 

3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie Zmeny a doplnky ÚPN-O Dubová č.4 všeobecne záväzným 
nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 4 písm. a) a b) stavebného zákona.  

 
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 

4. Bod Zmena UŠ Za Kaplnkou 
Predsedajúci 

- informoval, že Obecnému úradu boli doručené  2 návrhy na zmenu Urbanistickej 
štúdie Za kaplnkou: 
1. návrh-  Žiadosť o zmenu UŠ Za Kaplnkou doručený od firmy ABUEL s.r.o. na 
výstavbu 8 rodinných domov v lokalite „Pri Kríži“ 
 2. návrh- Žiadosť o zmenu UŠ Za Kaplnkou doručený od Patrície Novákovej na 

výstavbu rodinného domu v záhrade Jozefa Nemca  
- 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.  26/2022 zo dňa 22.09.2022 
 

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 
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ustanovení § 4 ods. 3), písm. f) a j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
• schvaľuje  zmenu UŠ Za Kaplnkou spis 216/2022-205 (lokalita Pri kríži) a spis 216/2022-792 (parcela 

1270/11 – Jozef Nemec) 
 

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo zmeny UŠ Za Kaplnkou. 
 

5. Bod Žiadosť o príspevok na verejné osvetlenie 
 

Predsedajúci: 
o informoval, že vlastníci nehnuteľností na ulici Sokolská požiadali o finančný 

príspevok na vybudovanie verejného osvetlenia  
o konštatoval, že žiadosť bola predmetom pracovnej porady s poslancami 
o otvoril diskusiu, poslankyňa Polčicová a poslanec Magát sa vyjadrili, že verejné 

osvetlenie je na tej ulici potrebné  
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.  27/2022 zo dňa  22.09.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe žiadosti vlastníkov, ktorí v súlade s vydanými stavebnými 
povoleniami realizujú výstavbu inžinierskych sietí v lokalite Dolné humná 
• berie na vedomie iniciatívu vlastníkov nehnuteľností v lokalite Dolné humná na rozšírenie verejného 

osvetlenia na Sokolskej ulici  
• schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1000 eur na rozšírenie verejného osvetlenia  na 

Sokolskej ulici formou zakúpenia časti materiálov 
• na vedomie: žiadatelia zastúpení pani Rovenskou 
 
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6 ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo poskytnutie finančného príspevku a prešiel na ďalší 
bod programu. 
 

6. Bod UAŠ ulíc Podhorská, Zámocká, Krížna a Dolná 
 
Predsedajúci: 

o informoval, že urbanistické štúdie ulíc boli vypracované na základe projektu 
schváleného obecným zastupiteľstvom 

o UAŠ boli predmetom pracovnej porady, boli prezentované aj na verejnosti, 
pripomienky boli zapracované  

o formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy 
o  z verejnosti vystúpil člen stavebnej komisie p. Krajčovič, vyjadril svoje pripomienky 

a neodporučil schválenie UAŠ ulíc  
 
Predsedajúci: 

o  vzhľadom na vyjadrené pripomienky,  navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby sa bod 
programu č. 6 presunul na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva 

o formuloval návrh na procedurálne uznesenie a dal hlasovať  
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  28/2022 zo dňa  22.09.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle Rokovacieho poriadku presúva prerokovávaný bod programu UAŠ 
ulíc Podhorská, Zámocká, Krížna a Dolná na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo procedulárne uznesenie, ktorým sa bod programu č. 
6 presúva na najbližšie rokovanie OZ.  
 
 

7. Bod Rozpočtové opatrenie č. 3/2022  
Predsedajúci informoval 

- o operatívnej evidencii zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami  v priebehu roka 
2022 č.3 

- že návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2022 bol predmetom pracovnej porady 
poslancov a FaSK   

- doplnil do návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2022 navýšenie bežných výdavkov 
o sumu 1300 eur (finančný príspevok na verejné osvetlenie na ulici Sokolská 
a finančné odmeny pre členov komisie KRVaŠ) 

- 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.  29/2022 zo dňa 22.09.2022 
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. 3/2022 (príloha č.2 zápisnice) 
 
Bežné príjmy    
Prenesene kompetencie Ukrajina   +     2 140,00 
Prenesené kompetencie ZŠ  +     3 746,00 
Ostatné bežné príjmy podľa prílohy              +               7 889,00 
Spolu príjmy       13 775,00 
 
bežné výdavky podľa prílohy  +   44 582,00 
kapitálové výdavky podľa prílohy  + 102 200,00 
Spolu výdavky    + 146 782,00 
 
   príjmy  výdavky 
Pôvodný rozpočet 1 729 381,00 1 282 169,00 
úprava        13 775,00    146 782,00 
Po zmene                1 743 156,00       1 428 951,00 
 
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo zmenu rozpočtu, a prešiel na ďalší bod programu 
 

8. Bod Správa o výchovnovzdelávacej činnosti 2021/2022 ZŠ  
 
Predsedajúci: 
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o informoval, že Správa o výchovnovzdelávacej činnosti 2021/2022 bola predmetom 
pracovnej porady  

o otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil  
o konštatoval, že Správa o výchovnovzdelávacej činnosti 2021/2022 ZŠ  bola vzatá na 

vedomie 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 
 

9. Bod Poďakovanie dobrovoľníkom  
 
Predsedajúci predniesol príhovor a poďakoval dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v obci Dubová 
zabezpečiť testovanie a odovzdal im ďakovné listy s darčekom. V príhovore spomenul celé 
vypäté obdobie – od šitia rúšok v domácnostiach, sponzorov a darcov, udržiavanie kontaktov 
so seniormi počas obmedzenia pohybu, zabezpečovanie stravy, nákupov a liekov, vytváranie 
bariér dezinfekciou vo verejných priestoroch, doručovanie rúšok a respirátorov do 
domácností, darčeky a listy detí zo ZŠ a MŠ, obetavosť zdravotného personálu 
a dobrovoľníkov ... až po vytváranie priestoru pre očkovanie záujemcov. Počas 16 víkendov 
bolo otestovaných vyše 9000 osôb, zapojilo sa 47 dobrovoľníkov a zamestnanci obce.  
 

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 – 
 
 
• Informácie starostu 
 
Starosta obce informoval:  
 

o o doručení 2 žiadostí na odkúpenie obecných pozemkov: 
       - 1. žiadosť od pani Hutterovej M. je v štádiu riešenia, bol vypracovaný znalecký 
posudok, rokuje sa ohľadom ceny  
     - 2. žiadosť od pani Frey M. (rod. Kosecová) – bude potrebné dať vypracovať 
znalecký posudok na pozemok.  
o   plnenie rozpočtu k 1.9.2022 – príjmy 84,63 %, výdavky 46,83 % (príloha č. 3 

zápisnice) 
 
 
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  30/2022 zo dňa 22.09.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- Kontrolu uznesení 
- Správa o VVČ za rok 2021/2022 ZŠ 
- Informácie starostu obce 
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Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

12. Bod Záver 
Predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť. A o 18:48 hod. rokovanie ukončil. 
 
 
 
22.09.2022  zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 
Príloha č. 3:  Čerpanie rozpočtu k 1.9.2022 
  


