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6.   Z á p i s n i c a  2022 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.11.2022 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) 
 
1. Otvorenie rokovania, vytvorenie podmienok pre ustanovujúce rokovanie obecného 
zastupiteľstva a schválenie programu rokovania.  
Na začiatku zaznela Hymna SR. 
 
Predsedajúci privítal prítomných na slávnostnom rokovaní Obecného zastupiteľstva, ktorého 
úlohou je na úvod vytvoriť podmienky na rokovanie obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu 
novozvolených orgánov samosprávy a schválenie programu rokovania a v druhej časti už 
samotné pracovné rokovanie novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
 
Program prvej časti rokovania: 
 
1.1 Určenie zapisovateľa 
 
Predsedajúci v zmysle platného Rokovacieho poriadku určil za zapisovateľa Petru Fandlovú. 
 
1.2. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného 
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 
 
Predsedajúci požiadal podpredsedníčku Miestnej volebnej komisie slečnu Veroniku 
Polčičovú, aby predniesla informáciu o výsledku volieb do samosprávnych orgánov obce 
Dubová, ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022. Predsedkyňa Miestnej volebnej komisie sa 
nemohla  zúčastniť z dôvodu práceneschopnosti.  
 
Po informovaní o výsledkoch volieb do samosprávnych orgánov obce Dubová odovzdala 
podpredsedníčka novozvoleným poslancom a starostovi osvedčenie o zvolení,  
 
1.3 Zloženie sľubu zvoleného starostu 
 
Starosta v krátkosti predniesol príhovor a poďakoval poslancom za prácu počas  funkčného 
obdobia.  
Požiadal poslancov, aby zaujali miesto v auditóriu. 
Rokovanie následne prebiehalo pod vedením novozvoleného starostu, ktorému vzniká mandát 
prečítaním sľubu na funkciu starostu obce na nasledujúceho funkčné obdobie . 
 
Starosta prečítal sľub starostu a podpísal ho na samostatnom liste.  
 
1.4. Príhovor starostu 
 
Novozvolený starosta predniesol krátky príhovor. 
 
1.5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
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Následne predsedajúci pristúpil k zloženiu sľubu zvolených kandidátov na poslancov 
obecného zastupiteľstva. Starosta prečítal text sľubu poslancov. Po prečítaní textu sľubu 
požiadal menovite o prestúpenie pred zhromaždenie, vyjadrenie súhlasu slovom SĽUBUJEM, 
podpísanie textu sľubu poslanca, ktorým vznikol poslancovi mandát na výkon tejto funkcie 
a zaujatie miesta za rokovacím stolom.  
 
1.6.  Overenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva a určenie overovateľov 
zápisnice 
 
Predsedajúci overil prítomnosť 7 novozvolených poslancov a konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil poslancov slečnu 
Gavorníkovú a pána Magáta.  
 
1.7. Schválenie programu rokovania 
Predsedajúci konštatoval, že v  závere prvej časti slávnostného rokovanie obecného 
zastupiteľstva v novom zložení v zmysle rokovacieho poriadku je posledným úkonom 
schválenie programu rokovania, ktorý bol zverejnený v rámci pozvánky na rokovanie. 
 
Predsedajúci navrhol do programu doplniť bod – odvolanie člena dozornej rady Skládky 
odpadov Dubová a vymenovanie nového člena dozornej rady.  
Predsedajúci: 

• otvoril diskusiu 
• vyzvalo prítomných či má niekto iný návrh, nikto sa neprihlásil a dal hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu programu rokovania.  
 
Hlasovanie č. 1: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci dal hlasovať o doplnenom programe rokovania 
 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ sa bude riadiť doplneným programom rokovania.  
 
 

2. Návrh na zriadenie dočasnej mandátovej komisie 
 
Predsedajúci navrhol vytvoriť dočasnú komisiu OZ – mandátovú komisiu na overenie, či 
zvoleným kandidátom nehrozí okamžitý zánik mandátu (nezlučiteľnosť funkcií). 
Za predsedu komisie navrhol poslanca pána Tomáš Gašparoviča. 
Za členov komisie navrhol poslancov Kamilu Stankovenovú a Martina Viku.  
 
Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu  :  
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že mandátová komisia bude pracovať v schválenom zložení 
a požiadal ju, aby v zmysle štatútu obce overila, či zvolení kandidáti nevykonávajú funkciu 
nezlučiteľnú s funkciou starostu, alebo poslanca, a to na základe nimi predložených 
a vlastnoručne podpísaných prehlásení s poučením a či sú podpísané listinné vyhotovenia 
sľubu starostu a poslancov. Na čas potrebný pre prácu komisie prerušil rokovanie. 
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Predsedajúci požiadal predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu o výsledku 
svojich zistení. 
Predseda mandátovej komisie konštatoval, že podľa paragrafu 11 ods. 2) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení boli všetky prehlásenia a listinné vyhotovenia sľubu poslancov 
a starostu v poriadku.  
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu.  
 
 

3. bod Návrh na zriadenie stálych komisií Obecného zastupiteľstva v Dubovej 
 

Predsedajúci predložil návrh na zriadenie stálych komisií OZ na základe pracovného 
stretnutia s poslanci  
Predseda predniesol návrh uznesenia, otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil a dal hlasovať. 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 37/2022 zo dňa 22.11.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
• Schvaľuje stále komisie obecného zastupiteľstva a ich náplň práce, predsedov a členov stálych komisií 

obecného zastupiteľstva v Dubovej z radov poslancov na volebné obdobie rokov 2022-2026 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu 
Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu 
v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010 
Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti a v zmysle zákona o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov 
vybavovať petície. 
Predseda: Tomáš Gašparovič, členovia Kamila Stankovenová a Martin Vika. 
 
Komisiu pre rozvoj vzdelávania a športu - KRVaŠ 
Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach 
rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami 
obyvateľov. 
Predseda: Peter Moravčík 
 
Komisia pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu - KRKaCR 
Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach 
rozvoja kultúry, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií, propagácie obce, rozvoja informačného systému 
obce a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov. 
Predseda: Ema Gavorníková 
 
Komisia finančná a pre správu majetku - KFaM 
Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  
rozpočtu, financií a správy obecného majetku  
Predseda: Jozefína Žáková 
 
Komisia sociálna a zdravotná  - KSaZ 
Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  
sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej prevencie.  
Predseda: Kamila Stankovenová 
 
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo - STK 
Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  
životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a  výstavby, poľnohospodárstva 
a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, podnikania a služieb.  
Predseda: Marcel Magát. Členovia: Martin Vika, Tomáš Gašparovič 
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•  Ukladá predsedom komisií  

- vypracovať Plány rokovaní komisií podľa Plánu rokovaní obecného zastupiteľstva v Dubovej na rok 2023 
a odovzdať ich obecnému úradu 
- navrhnúť Obecnému zastupiteľstvu obce Dubová doplnenie členov komisií 
- zvolať rokovania komisií  
- oboznámiť členov komisií s náplňou práce komisie, so strategickými dokumentmi obce a začať činnosť 
v jednotlivých zverených úsekoch 
 
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 
 

4. bod Poverenie poslanca na zvolenie a vedenie rokovania OZ 
 
Predsedajúci: 

o informoval, že v zmysle zákona o obecnom zriadení je potrebné, aby OZ 
poverilo uznesením jedného poslanca na plnenie úloh pri zvolávaní rokovania 
OZ, v prípade, že tak neurobí starosta, alebo zástupca starostu v zákonných 
lehotách 

o  informoval, že na pracovnej porade bolo spoločne navrhnuté poveriť Emu 
Gavorníkovú 

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. 38/2022 zo dňa 22.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  na základe § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

• poveruje poslankyňu Emu Gavorníkovú zvolávaním a vedením rokovaní obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3  tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

 
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 

5. bod  Určenie platu starostu obce Dubová a preplatenie zvyšnej časti dovolenky  
Predsedajúci 

o informoval, o súčasných platových podmienkach starostu, doterajšom 15% navýšení 
základného platu a požiadal o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce 
obdobie  

o otvoril diskusiu 
o v diskusii vystúpila p. Žáková s návrhom na zvýšenie platu starostu na 30 %, starosta 

požiadal o ponechanie súčasného ohodnotenia 
 
Predsedajúci dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani Žákovej  
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-3/ZDRŽ-0/PROTI-4 
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Predsedajúci konštatoval, že OZ neschválilo zvýšenie platu starostu obce o 30 %. 
 
Predsedajúci formuloval návrh uznesenia o určení platu starostu.  
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  39/2022 zo dňa 22.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení  
• schvaľuje rozhodnutie podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona , ktorým zvyšuje plat starostu obce Dubová 
určený podľa § 4 ods. 1 o 15%  
• uvádza so súhlasom starostu nad rámec zákona presnú výšku platu starostu obce Dubová stanovenú v 
eurách na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 s výpočtom: 
- priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2022: 1211 
- násobok podľa § 4 ods. 1 – tabuľka podľa počtu obyvateľov: 2,2 násobok  
- navýšenie na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Dubovej o 15% podľa § 4 ods. 2 citovaného 
zákona. Doterajší plat zostáva: výpočet 
1.211 x 2,2  = 2.664,20 navýšené o 15 % = 3.063,83   zaokrúhlené  = 3.064,- € v hrubom 
 
Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-6/ZDRŽ-1/PROTI-0 
Zdržala sa poslankyňa Žáková 
 
Predsedajúci formuloval návrh uznesenia na preplatenie zvyšnej časti dovolenky v rozsahu 9 
dní. 
- otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil, dal hlasovať.  
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  40/2022 zo dňa 22.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle  §7 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení a súvisiacich predpisov 

• schvaľuje starostovi obce Dubová preplatenie dovolenky za rok 2022 vo volebnom období rokov 2018-
2022 v rozsahu 9 dní  

 
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, OZ schválilo starostovi obce preplatenie dovolenky.  
 
 

6. bod Rozpočtové opatrenia č. 4/2022 a 5/2022 
 

Predsedajúci: 
o  informoval o operatívnej evidencii zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

v priebehu roka 2022 č.4/2022,  len informatívny charakter (príloha č. 2 zápisnice) 
o informoval o operatívnej evidencii zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

v priebehu roka 2022 č.5/2022 na schválenie (príloha č. 3 zápisnice) 
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.  41/2022 zo dňa 22.11.2022 
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  
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• schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 (príloha č. 2 zápisnice) 
 
Bežné príjmy    
Spolu príjmy       0,00 
 
bežné výdavky podľa prílohy  +  0,00 
kapitálové výdavky podľa prílohy  + 33 710,00 
Spolu výdavky    + 33 710,00 
 
   príjmy  výdavky 
Pôvodný rozpočet 1 168 611,00 1 132 957,00 
úprava   1 749 826,00    33 710,00 
Po zmene                1 749 826,00       1 469 331,00 
 
 
 
Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7 ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 5/2022.  
 

7. bod Prevzatie menovacích dekrétov členov KŠ 
 
Predsedajúci: 

o  v skratke predstavil činnosť krízového štábu  
o odovzdal a požiadal o potvrdenie prevzatia menovacích dekrétov členov krízového 

štábu  
 
 

8. bod Odvolanie a schválenie nového člena dozornej rady Skládky odpadov Dubová 
 

Predsedajúci:  
o informoval o návrhu na zmenu dozornej rady spoločnosti Skládky odpadov Dubová 
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.  42/2022 zo dňa  22.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle  § 11, ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení 

• schvaľuje 
Odvolanie Romana Vizváryho, dátum narodenia xxxx, r.č.: xxxx, adresa trvalého pobytu Hlavná 60/119, 900 90 
Dubová z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Skládka odpadov – Dubová, s.r.o., Hlavná 39, 900 90 
Dubová, IČO: 35 793 848, zap. V OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22260/B (ďalej len 
Spoločnosť) a zároveň schvaľuje menovanie nového zástupcu obce pána Martina Viku, dát. narodenia: xxxxx, 
r.č.: xxxxx, adresa trvalého pobytu Hlavná 179/98, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. 

• na vedomie Spoločnosť 
 
Hlasovanie č. 10: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo zmenu v Dozornej rade spoločnosti Skládka 
odpadov Dubová, s.r.o. 
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9. bod Uznesenia  
 
Predsedajúci: 

o predložil návrh na schválenie záverečného uznesenia OZ reflektujúceho priebeh 
rokovania a zloženie sľubu starostu a poslancov (príloha č. 4 zápisnice) a správu 
mandátovej komisie (príloha č.5 prehlásenia) 

o otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil a dal hlasovať 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  43/2022 zo dňa 22.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na 
základe priebehu rokovania 

• berie na vedomie 
- Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy konaných 29.10.2022 
- ústnu správu mandátovej komisie 
- príhovor starostu obce 
- rozpočtové opatrenie č. 4/2022 
- zloženie a úlohy KŠ obce Dubová 

• konštatuje, že 
- zvolený kandidát na starostu obce Ľudovít Ružička zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 
- zvolení kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva: 
Bc. Ema Gavorníková 
Mgr. Tomáš Gašparovič 
Marcel Magát st. 
Peter Moravčík 
Mgr. Kamila Stankovenová     
Martin Vika 
JUDr. Jozefína Žáková 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva    
   
Hlasovanie č. 11: prítomní poslanci s mandátom 7  ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

10. bod  Záver 
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a o 18:49 hod. rokovanie ukončil. 
Pozval verejnosť na vianočné podujatia.  
 
 
 
22.11.2022  zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+4 listy 
Príloha č. 2:  RO č. 4/2022- 1 list 
Príloha č. 3:  RO č. 5/2022 – 2 listy 
Príloha č. 4:  sľub starostu a poslancov – 2 listy 
Príloha č. 5:  prehlásenie starostu a poslancov – 8 listov 


