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7.   Z á p i s n i c a  2022 
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2022 o 18.00 hod. 

v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3) 
ospravedlnení poslanci: Ema Gavorníková 
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 
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyňu Žákovú a poslanca Moravčíka. 
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Špačková. 
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 
 
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 
Z posledného rokovania 
37/2022 – Komisie a doplnenie členov komisií 
Predsedajúci: 

o vyzval predsedov komisií na doplnenie členov komisií 
o stavebná komisia – členov komisie doplnil ústne 
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o finančná komisia - neboli doplnení členovia 
o  sociálna komisia – doplnené 
o  športová komisia – doplnené 
o  kultúrna komisia - doplnené 

 
- formuloval návrh uznesenia na schválenie členov komisií, vyzval na doplňujúce 

a pozmeňujúce návrhy, keďže žiadne neboli dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 44/2022 zo dňa 15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
 

• schvaľuje  členov  stálych komisií obecného zastupiteľstva v Dubovej z radov poslancov a občanov – 
aktivistov na volebné obdobie rokov 2022-2026 

 
KRKaCR – členovia komisie: Stanka Tomašovičová, Mária Polčicová, Renáta Jakubcová, Veronika Zacharová, 
Martin Schwarz ml., Michal Remenár, Lýdia Cibulová, Simona Jakubcová 
Komisia sociálna a zdravotná – členovia komisie: Mária Lujza Moravčíková, Mária Zajíčková, Eva Grigerová 
Komisia pre rozvoj vzdelávania a športu – členovia komiesie: Mária Moravčíková, Mária Hutterová, Viliam 
Valentovič, Peter Žigo, Eva Dolníková ml., Peter Jakubec (Hlavná ulica), Eva Manduľáková ml., Ján Geršic 
Komisia STK – členovia komisie: Alica Polčicová ml., Marián Grellneth st., Jaroslav Gloznek, René Gladiš, Martin 
Pohrebovič 
 
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Ďalšie uznesenia z posledného rokovania: 
38/2022 – Poverenie E. Gavorníkovej - poverená 
39/2022 -  Odsúhlasenie platu starostu - zrealizované 
40/2022 – Preplatenie dovolenky starostu - zrealizované 
41/2022 -  RO č. 5 - zrealizované 
42/2022 -  Odvolanie a schválenie nového člena dozornej rady Skládky – podané na súd  
43/2022 – VNV volieb  
 
 
 

2. Bod Správa o činnosti komisií  
 
Žiadna komisia nezasadala. 

 
Predsedajúci prešiel na ďalší bod programu. 
 
 

3. Bod Návrh Rozpočtu obce Dubová na rok 2023 s výhľadom 2024-25 

 
Predsedajúci 

o konštatoval, že návrh rozpočtu (príloha č. 2 zápisnice) bol v súlade s platnou 
legislatívou zverejnený 

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 282/2022 HK), ktorý 
odporúča schváliť rozpočet na rok 2023 a vziať na vedomie návrh 2024-2025 

o otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať 
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  45/2022 zo dňa  15.12.2022 

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 2024-2025 
• schvaľuje Rozpočet obce Dubová na rok 2023 ako je uvedený v prílohe zápisnice 2 

 

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

4. Bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

v rámci PHRSR MČK na roky 2021-2027 
Predsedajúci 

- informoval, že PHRSR je strednodobý strategický rozvojový dokument, ktorý bol 
vypracovaný ako spoločný dokument pre cele územie MČK (spis 265/2022) 

- zameriava sa na oblasti stratégie cestovného ruchu MČK, plánu sociálnych služieb 
MČK a plánu odpadového hospodárstva MČK 

- citoval z dôvodovej správy, ktorá bola predmetom pracovnej porady (príloha č. 3 
zápisnice) 

- otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil 
- prečítal pripravený návrh uznesenia a vyzval na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, keďže 

žiadne neboli dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č.  46/2022 zo dňa  15.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 11, ods. 4, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a na základe § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení  

 

• schvaľuje  Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň pre obdobie 
rokov 2021-2027, s výhľadom do roku 2030, ktorého súčasťou sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, 
Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová  a Vištuk, ako svoj strednodobý strategický rozvojový 
dokument  
 

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo PHRSR MČK na roky 2021-2027. 
 

5. Bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

 
Predsedajúci: 

o informoval, že: 
o návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 bol zverejnený v zmysle 

zákona a bol predmetom pracovnej porady poslancov a FaSK  (spis 273/2022) 
- 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 
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 47/2022 zo dňa  15.12.2022 
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 1.polrok roka 2023  
 
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6 ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023.  
 

6. Bod Návrh Prílohy č. 12 VZN 31 o výške príspevkov v školstve 

 
Predsedajúci informoval, že: 

o návrh Prílohy č. 12 VZN 31 bol zverejnený v zmysle zákona 
o príloha č. 12 VZN č. 31 sa týka aktualizácie vyhlášky, ktorou sa vyhlasovali finančné 

pásma a ich limity (príloha č. 4 zápisnice),  
o schválenie prílohy č. 12 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.  48/2022 zo dňa  15.12.2022 
 

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. 12 VZN č.31 o výške príspevkov v školstve tak ako je uvedená v prílohe zápisnice. 
 
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
Predsedajúci konštatoval, že OZ schválilo prílohu č. 12 VZN č. 31 o výške príspevkov 
v školstve. Právoplatnosť a účinnosť nadobudne po uplynutí doby 15 dní po jeho vyhlásení 
zverejnením.                                                  
 

7. Bod Rôzne  

 
 
• interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu  

o podať písomnú informáciu p. Moravčíkovi ohľadom trvania pracovnej zmluvy hlavnej 
kontrolórky pani Balejčíkovej 

o poskytol informácie o prihlasovaní sa na semináre a školenia novozvolených 
poslancov v RVC 

 
• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  poslancov – neboli žiadne  

• interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie  starostu – neboli žiadne  
 
 

• Informácie starostu 
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o  informoval o rozpočtovom opatrení č. 6 (príloha č. 5 zápisnice) zmeny v rámci 
financovania preneseného výkonu štátnej správy v školstve v kompetencii starostu 
(bežné príjmy + 51 €, bežné výdavky – 51 €) 

 
 

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 49/2022 zo dňa 15.12.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v nadväznosti na svoje rokovanie  
• berie na vedomie 

- informácie o rozpočtovom opatrení č. 6/2022 
 

Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 6  ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0 
 
 

9. Bod Záver 
Predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a o 18:24 hod. rokovanie ukončil. 
 
 
 
15.12.2022  zapísala :     ......................................... 
 
Dňa .............  overil:      .............................................   
 
Dňa .............  overil:      ............................................. 
 
Prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1:  Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy 
Príloha č. 2:  Návrh Rozpočtu na rok 2023 s výhľadom 2024-25  - 8 listov 
Príloha č. 3:  Dôvodová správa k PHRSR MČK - 1 list 
Príloha č. 4:  Návrh Prílohy 12 VZN č. 31    - 1 list 
Príloha č. 5:  Rozpočtové opatrenie č. 6/2022  - 1 list 


