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5.   Z á p i s n i c a  2022 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.10.2022 o 19.00 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 poslankyňu Žákovú a poslanca Moravčíka. 
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Fandlovú. 
Predsedajúci a ani poslanci nenavrhli vytvoriť dočasné komisie. 
 
Schválenie programu rokovania 
Predsedajúci predniesol návrh vymeniť bod č. 4 v programe UŠ Horné Humná za bod UŠ 
Základná škola a Materská škola.  
- vyzval prítomných na pripomienky, žiadne neboli, dal hlasovať o zmene v programe  
 
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Následne dal predseda hlasovať o programe rokovania so zmenou v programe.  
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/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 
13/22 -  Zámenná zmluva s  Baxom– v procese 
 
Z posledného rokovania 
24/2022 – odmena trom členom komisie – vyplatené 
25/2022 – ZaD UPO č. 4 – právoplatné 
26/2022 – zmena UŠ Za kaplnkou – založené do spisu 
27/2022 – príspevok na IS Dolné humná Sokolská – rezervované v rozpočte 



5. Zápisnica roku 2022 – ROZ 20.10.2022  strana 2/6 

28/2022 – presun bodu programu 
29/2022 – RRO č. 3/2022 – implementované do rozpočtu 
30/2022 – VNV (Správa o VVČ ZŠ) 
 
 
Predsedajúci informoval, že z volebného obdobia 2018 -2022 bolo 6 uznesení, ktoré boli 
v procese alebo v riešení.  
Predsedajúci navrhol uznesenie č. 19/2018 – schválenie členov komisií, zvolanie, plány 
rokovaní – zrušiť, resp. konštatovať jeho uplynutie bez splnenia 
Z volebného obdobia 2018-2022 zostali tieto uznesenie nedoriešené: 
13/2020 – príprava VZN o PF 
8/2021 – úprava odpadu pred skládkovaním  
12/2021 – rozhľadňa – príprava investície  
13/2022 -  Zámenná zmluva s pánom Baxom 
 
Predsedajúci - otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil, prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

2. Bod Správa o činnosti komisií  
 
KRKaCR – predsedkyňa vypracovala zápisnice s vyhodnotením zorganizovaných podujatí 
STK – nezasadala zo zdravotných a iných dôvodov 
FASK – zasadala, preberala program rokovania OZ 
KRVaŠ – predseda pripravil písomné vyhodnotenie činnosti komisie, ktoré prečítal (príloha 
č.2 zápisnice) 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 
 

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

o  informoval, že UAŠ ulíc Podhorská, Zámocká, Krížna a Dolná bola predmetom 
pracovnej porady 

o bolo dohodnuté, že do uznesenia bude zapracovaná pripomienka p. Krajčoviča  
o otvoril diskusiu 
o v diskusii vystúpil p. Lukačovič s návrhom, že pred začatím stavebných prác by malo 

predbiehať verejné prerokovanie s vlastníkmi nehnuteľností a s nimi si odkonzultovať 
projektovú dokumentáciu 

o ukončil diskusiu a  
o formuloval návrh uznesenia spolu s podmienkami od p. Lukačoviča a Krajčoviča a dal 

hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
 

 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 31/2022 zo dňa 20.10.2022 
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 Urbanisticko architektonickú štúdiu vybraných ulíc Podhorská, Zámocká, Krížna a 
Dolná v obci Dubová (textovú aj grafickú časť) ako spodrobnenie územného plánu obce Dubová a ako podklad 
pre územné rozhodovanie  
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• schvaľuje  
- Urbanisticko architektonickú štúdiu vybraných ulíc Podhorská, Zámocká, Krížna a Dolná v obci Dubová 
v časti doprava ako rozvoj dopravnej siete a ako verejnoprospešné stavby  
- Urbanisticko architektonickú štúdiu vybraných ulíc Podhorská, Zámocká, Krížna a Dolná v obci Dubová ako 
podklad pre ďalšie stupne dokumentácií s podmienkou 

- Je potrebná zmena riešenia križovatky Zámocká / Podhorská (priestor pri vinárstve) s ohľadom na 
zvýšenie bezpečnosti dopravy a chodcov 

- Prezentovať dopravné riešenie ulíc verejnosti pred schválením PD v stavebnom konaní 
 
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 

4. Bod UŠ Základná škola a Materská škola (školského areálu) 
Predsedajúci 

- informoval, že boli predstavené 4 varianty návrhu školského areálu 
- na pracovnej porade sa obecné zastupiteľstvo priklonilo k variante č. 1    
- 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.  32/2022 zo dňa 20.10.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle v zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v nadväznosti na § 4 ods. 3), písm. d),  f) a j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení 
 

• schvaľuje  spracovanie urbanisticko architektonickej štúdie školského areálu podľa variantu č. 1 
Overovacej štúdie (spis 167/2022-985) 
 

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo variantu č. 1 urbanistickej štúdie školského areálu 
 

5. Bod Predaj pozemku pod domom (Mária Frey) 
 

Predsedajúci: 
o informoval, že odpredaj pozemku pod nehnuteľnosťou bol predmetom pracovnej 

porady s poslancami 
o konštatoval, že právna kancelária pripravila návrh zmluvy, bol vypracovaný 

znalecký posudok, ide o 24 m2 pod nehnuteľnosťou za kúpnu cenu 1170 € - 
priamy prevod  

o otvoril diskusiu 
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. 33/2022   zo dňa  22.10.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čl. 
VIII. VZN č. 44 Zásad hospodárenia s majetkom obce Dubová a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - v 
platných zneniach 
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• berie na vedomie 
- žiadosť o odkúpenie parciel registra C č. 346/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 19 m2 a 346/4, zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 5 m2 – obe na LV 1212 v k.ú. Dubová, obec Dubová, okres Pezinok, evidované 
Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, od obce Dubová 
- zdôvodnenie predaja podľa § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení: 
žiadateľ o predaj je vlastníkom stavby súp. č. 63, popis stavby: rodinný dom, druh stavby: rodinný dom, 
postavenej na pozemku parcely registra C č. 346/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 19 m2 (t. j. pozemok je 
zastavaný stavbou) a na pozemku parcely registra C č. 123/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 241 m2. 
Pozemok parcely registra C parc.č. 346/4, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5 m2 je pozemok bezprostredne 
susediaci pozemku parc. č. 346/3 zastavaného stavbou a predstavuje pozemok, na ktorom je dvor. Oba pozemky, 
ktoré sú predmetom žiadosti o odkúpenie tak svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so 
stavbou.  
 
• schvaľuje Prevod vlastníctva priamym predajom za sumu podľa znaleckého posudku č. 87/2022, zo dňa 
28.9.2022 (spis 75/2022-909)  vyhotoveného Ing. Monikou Krnáčovou, znalcom evidovaným MSSR pod číslom 
315160, vo výške 1170 €; spôsob úhrady: bezhotovostným prevodom v prospech účtu obce Dubová najneskôr 
do 3 dní odo dňa podpisu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
 
• na vedomie žiadateľ    
 
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7 ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo priamy prevod vlastníctva pozemku potrebným 
kvórom 3/5 všetkých zvolených poslancov. 
 

6. Bod VZN č. 45 – Dodatok č. 2 (zber separátov) 
 
Predsedajúci: 

o informoval, že na základe komunikácie o zmene zmluvy s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov, ktorá prepláca zber a zvoz separátov, dochádza k zmene spôsobu vývozu, to 
znamená, že plasty, kovy, tetrapaky sa budú zbierať do jedného žltého vreca, vrecový 
zber zostáva na mesačnom intervale 

o zmena a doplnenie dodatku č. 2 k VZN č. 45 boli predmetom pracovnej porady,  
o otvoril diskusiu 
o formuloval návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, Keďže 

neboli žiadne, dal hlasovať s upozornením na potrebné 3/5 kvórum prítomných 
poslancov 
 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  34/2022 zo dňa  20.10.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v platnom znení 
 

• berie na vedomie  odôvodnenie návrhu 
 

• schvaľuje  Dodatok č. 2 k VZN č. 45 o odpadoch na území obce Dubová, ktorým sa dopĺňa § 18 
predmetného VZN o spôsobe triedenia a zberu separátov (príloha č. 3 zápisnice). 

 
 
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo dodatok č. 2 k VZN č. 45. Právoplatnosť 
a účinnosť nadobudne po uplynutí doby 15 dní po jeho vyhlásení zverejnením.                                                 
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7. Bod VZN č. 31 – príloha č. 11 – zvýšenie réžie stravného ŠJ (dospelí) 

Predsedajúci informoval, že: 
o príloha č. 11 VZN č. 31 sa týka zvýšenia príspevku na réžiu na deň o 1,59 € viac na 

deň pri dospelých (t.j. zamestnanci a dôchodcovia) (príloha č. 4 zápisnice) 
o schválenie prílohy č. 11 bolo predmetom pracovnej porady  
o otvoril diskusiu  
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.  35/2022 zo dňa  20.10.2022 
 
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 

• schvaľuje Prílohu č. 11 VZN č.31 o výške príspevkov v školstve tak, ako je uvedená v prílohe zápisnice 
 
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo prílohu č. 11 VZN č. 31 o výške príspevkov 
v školstve. Právoplatnosť a účinnosť nadobudne po uplynutí doby 15 dní po jeho vyhlásení 
zverejnením.                                                  
 
 

8. Bod Rôzne  
 
 
• interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu -  
• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  poslancov – neboli žiadne  
• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  starostu – 
 
 
• Informácie starostu 
 
Starosta obce:  
 

o  Predniesol Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 – 2022 (príloha č. 5 zápisnice) 
a na záver poďakoval poslancom za ich nezištnú prácu a odovzdal im ako 
poďakovanie publikáciu Stopy minulosti  sakrálne pamiatky. Tiež poslanci 
poďakovali za spoluprácu starostovi a odovzdali mu vecný dar. 

 
9. Bod Uznesenia 

Predsedajúci navrhol uznesenie o vzatí na vedomie informácie 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  36/2022 zo dňa 2.10.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- kontrolu uznesení a márne uplynutie lehoty na plnenie UZN 19/2018 
- vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022  

 
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
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10. Bod Záver 
Predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 20.10 hod. rokovanie ukončil. 
 
 
 
20.10.2022  zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Zhodnotenie činnosti KRVaŠ (1 list) 
Príloha č. 3:  Dodatok č.2 VZN 45 (3 listy) 
Príloha č. 4:  Príloha č. 11 VZN31 (1 list) 
Príloha č. 5:  Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 (4 listy) 


