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1. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 5.apríla 2018 o 19.30 hod.
v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci: Kučera
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 šiesti poslanci OZ Dubová.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslancov Vizváryovú a Vizváryho.
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
1. Bod
Kontrola uznesení
32/2008 – posunutie katastra s Budmericami – nedorokované
38/2008 – májom pozemkov pod chatami – p. Lisá – na základe stretnutia sa pripravuje návrh
zmluvy
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 – pripravujeme zmluvy
24/2014 – pripojenie obecných budov – úloha stavebnej komisii – zrealizované, doriešujeme
pripojenie cintorína (polievanie/stočné)
19/2015 – aktualizácia VZN – trvá
20/2015 – rokovanie o odpadoch – čakáme na reakciu okolitých samospráv
6/2016 – úlohy pre komisie (k UZN 19/2005)
9/2016 – úloha k oslavám obce KRKVaŠ a prístrešok na ihrisku STK
11/2016 – Zadania UAŠ na verené priestory – pripravujeme zadanie
12/2016 – oprava UZN 7/2016 – zámena pozemkov – trvá – pripravuje sa zmluva
17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – na dnešnom rokovaní
31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
32/2016 – dar cesta Dolná ulica – schválené, zaslané, čakáme na zápis do katastra
33/2016 – zmena s.r.o. na a.s. – pripravujú sa podklady
Predsedajúci navrhol na základe takmer nulovej odozvy na ponuku podľa uznesenia 20/2015
zrušenie tohoto uznesenia. Návrh bol prerokovaný na pracovnej porade s poslancami. Otvoril
diskusiu a keďže sa nikto neprihlásil, predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 1/2018 zo dňa 5.4.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej
 schvaľuje zrušenie svojho uznesenia č. 20/2015 z 18.6.2015, ktorým poveril starostu obce rokovaním
s obcami regiónu o spoločnom riešení nakladania s odpadmi s možnosťou odkúpiť podiely
v spoločnosti Skládka odpadov Dubová s.r.o.

Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 6

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

Predsedajúci otvoril diskusiu k ostatným bodom kontroly uznesení – nevystúpil nikto.
2. Bod

Návrh Záverečného účtu obce Dubová za rok 2017

Predsedajúci
- predložil Záverečný účet obce Dubová za rok 2017 (príloha č. 2 zápisnice - spis 218/2018)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s legislatívou na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke a bol zaslaný poslancom e-mailom
- informoval, že do konania rokovania neboli obci doručené žiadne návrhy a pripomienky
- konštatoval, že návrh bol prerokovaný na pracovnej porade starostu s poslancami
- požiadal o stanovisko kontrolóra obce, ktoré bolo poslancom zaslané e-mailom (spis
219/2018) – kontrolórka odporučila schváliť bez výhrad
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 2/2018 zo dňa 5.4.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na základe § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a v
nadväznosti na § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
•
berie na vedomie odporúčanie Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Dubová za rok 2017
•
schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok hospodárenia vo výške 10.211,91 € zistený podľa §10 ods. 3, písm. a) a b)
Zostatok finančných operácií vo výške 33.380,60 €
Použitie prebytku hospodárenia a zostatku finančných operácií za rok 2017 vo výške 43.592,51 € ako príjem
rezervného fondu

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 6

3. Bod

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh prílohy č.4 VZN 42 o financovaní školstva

Predsedajúci
- predložil Návrh prílohy č.4 VZN č. 42 o financovaní školstva (príloha č.3 zápisnice)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s legislatívou na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke a bol zaslaný poslancom e-mailom
- informoval, že do konania rokovania neboli obci doručené žiadne návrhy a pripomienky
- konštatoval, že návrh bol prerokovaný aj na pracovnej porade starostu s poslancami
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať s upozornením, že príloha sa
schvaľuje ako nariadenie 3/5 väčšinou
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 6
ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že príloha bola schválená a nadobuden právoplatnosť 15 dní po
vyhlásení zverejnením

4. Bod

Návrh Dodatku č.2 k VZN 35 o miestnych daniach

Predsedajúci
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- predložil Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 35 (príloha č.4 zápisnice)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s legislatívou na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke a bol zaslaný poslancom e-mailom
- informoval, že do konania rokovania neboli obci doručené žiadne návrhy a pripomienky
- konštatoval, že návrh bol prerokovaný aj na pracovnej porade starostu s poslancami
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať s upozornením, že príloha sa
schvaľuje ako nariadenie 3/5 väčšinou
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 6
ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že dodatok bol schválený a nadobuden právoplatnosť 15 dní po
vyhlásení zverejnením. Následne obecný úrad vyhotoví rekonštruované VZN v znení dodatku

5. Bod

Návrh Prílohy C VZN 35 o miestnych daniach

Predsedajúci
- predložil Návrh prílohy C VZN 35 o miestnych daniach (príloha č.5 zápisnice), ktorou
sa upravuje výška dane z ubytovania a okruh oslobodených osôb
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s legislatívou na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke a bol zaslaný poslancom e-mailom
- informoval, že do konania rokovania neboli obci doručené žiadne návrhy a pripomienky
- konštatoval, že návrh bol prerokovaný aj na pracovnej porade starostu s poslancami
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, dal hlasovať s upozornením, že príloha sa
schvaľuje ako nariadenie 3/5 väčšinou
Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 6
ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že príloha bola schválená a nadobuden právoplatnosť 15 dní po
vyhlásení zverejnením a účinnosť od 1.1.2019

6. Bod

Návrh Memoranda o spolupráci oec-letisko-letecký klub

Predsedajúci
- v nadväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva 17/2016 predložil vzájomne
odkonzultovaný text memoranda o spolupráci medzi Obcou Dubová, Letiskom
Dubová a OZ Letecký klub Dubová
- konštatoval, že text bol predmetom rokovania na pracovnej porade s poslancami
- prečítal text memoranda o spolupráci
Otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 3/2018 zo dňa 5.4.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v záujme prehlbovania spolupráce pri rozvoji obce a snahe minimalizovať
zmeny kvality bývania obyvateľov
 schvaľuje text Memoranda o spolupráci (príloha č. 6 zápisnice)
 odporúča starostovi obce podpísať Memorandum pri vhodnej slávnostnej príležitosti

Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 6

7. Bod

Návrh spoločnosti ARTON s.r.o.

ZA-5/ZDRŽ-1/PROTI-0
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Predsedajúci
- informoval o liste spoločnosti ARTON s.r.o. Komenského 27, 010 01 Žilina (spis
166/2018) adresovanému obci Dubová a predloženému Obecnému zastupiteľstvu obce
Dubová z dôvodu, že o majetku a nájmoch majetku rozhoduje obecné zastupiteľstvo
a nie úrad
- oboznámil s obsahom listu, v ktorom spoločnosť prosí o vysvetlenie nesúhlasu
s predĺžením zmluvy na nájom priestoru pre reklamné zariadenie, zároveň prosia
o predĺženie nájomnej zmluvy, ponúkajú sponzoring vo výške 500 eur na 5 rokov
s odôvodnením, že na plohce majú stáleho klienta so smluvou na dlhšie obdobie ako
ich nájom pozemku a nemajú ho kam presunúť
- obsah listu bol prediskutovaný na pracovnej porade so záverom nepredlžovať nájom
a odstrániť z obecných pozemkov reklamný smog
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, prdniesol návrh uznesenia a dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 4/2018 zo dňa 5.4.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 4 ods. 3, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
 berie na vedomie list spoločnosti ARTON s.r.o. so žiadosťou o predĺženie nájmu
 konštatuje, že je zo strany spoločnosti neseriózne uzatvárať zmluvy na reklamu s klientmi na dobu
dlhšiu, ako je nájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami
 schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou ARTON s.r.o. podľa znenia existujúcej
zmluvy, t.j. do 30.5.2018
 Informuje spoločnosť ARTON s.r.o., že obec nemá záujem o veľkorozmerné reklamné plochy na
svojom území

Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 6

ZA-5/ZDRŽ-1/PROTI-0

8. Bod
Informácia o procese pripomienkovania Zmien a doplnkov územného
plánu obce Dubová 1/2016
Predsedajúci
- informoval, že proces vyhodnotenia pripomienok podľa vyjadrenia obstarávateľa UPO
ešte nie je ukončený – pre informovanie verejnosti čiastočné vyhodnotenie obec
zverejní na webovom sídle
- informoval, že poslanci na pracovnej porade s ohľadom na pripomienky obyvateľov,
požiadali o doplňujúce informácie k rozhodovaniu o reakcii zastupiteľstva
k pripomienkam k Zmenám a doplnkom územného plánu 1/2016. Obecný úrad na
základe toho požiadal o písomné stanovisko a súčinnosť Dopravný úrad Bratislava.
Bez tohto vyjadrenia nebude o prípadnej zmene zadania ZaD UPO rokovať.
- na žiadosť zúčastnenej verejnosti otvoril diskusiu, v ktorej vystúpilo viacero
prítomných. Diskutujúci poukazovali na stále nízku disciplínu pilotov, ktorí využívajú
letisko, na súčasné a možné budúce negatívne vplyvy na kvalitu bývania v súvislosti
s rozšírením areálu letiska, diskutovalo sa o miere zodpovednosti za nedisciplínu
pilotov, o tom kto má túto disciplínu kontrolovať a nahlasovať, o nedôvere
k prijímaným a navrhovaným opatreniam, o rôznom výklade pojmov z leteckého
zákona, stavebného zákona, územného plánovania a technicko-prevádzkovej
dokumentácie... V diskusii sa prešlo k jednotlivým príkladom na nedodržiavanie
pravidiel...
- ukončil diskusiu
9. Bod

Rôzne
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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

Predsedajúci vyzval zúčastnenú verejnosť na prípadné ďalšie podnety a návrhy
Pán Lukačovič – upozornil na prenosné reklamné zariadenie na križovatke Hlavná – Slnečná,
kanalizačný poklop na Dolnej a odpad pána Valentoviča: odpovedal starosta – reklamné
zariadenie bude úrad riešiť, poklop je na mieste (prasknutá obruba, ale funkčný), prípojku
pána Valentoviča rieši BVS
Pán Zajíček – vyzval OZ k zodpovednému prístupu k pripomienkam občanov – reagoval
poslanec Gregorička
V nasledujúcej diskusii opäť vystúpilo viacero prítomných, ukončil ju pán Vydra prečítaním
pripomienky svojej manželky v plnom znení.


Informácie starostu – starosta obce informoval o
o Rozpočtovom opatrení č. 1/2018 (príloha č.7 zápisnice) kde v rámci
právomoci udelenej VZN č. 44 – Zásadami hospodárenia a v zmysle nových
pravidiel účtovania zamenil položky daňového príjmu na nedaňový príjem
(inak sa účtuje poplatok za odpad) a navýšil príjem rozpočtu o výšku štátnych
zdrojom (prenesený výkon štátnej správy)
o Rozpočtovom opatrení č. 2/2018, ktoré bude potrebné schváliť na najbližšom
rokovaní OZ – ide o čerpanie rezervného fondu na haváriu v ZŠ (radiátory)
a schválenie finančnej operácie (splátka úveru).
V diskusii poslanci na návrh predsedajúceho a prítomnej účtovníčky obce súhlasili
s prerokovaním a schválením RO 2/2018 na prebiehajúcom rokovaní. Predložené opatrenie si
preštudovali a požiadali o formulovanie návrhu uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 5/2018 zo dňa 5.4.2018
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 č. 1 a 2/2018
• schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 (príloha č. 8 zápisnice) a čerpanie prostriedkov
z rezervného fondu
finančné operácie príjmy
bežné výdavky (ZŠ)
splátka úveru fin.výdavok
Pôvodný rozpočet
Upravený rozpočet
Po zmene

+
+
+
príjmy
492.450
493.653
505.237

11.584
2.588
8.996
výdavky
486.451
487.654 (po RO č.1/2018)
499.238 (po RO č. 2/2018)

Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 6
o

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

list pani Jakubcovej (spis 208/2018) adresovaný obci a obecnému
zastupiteľstvu so žiadosťou o vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu
rozsahu bývalého smetiska
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podaniu žiadosti riaditeľky ZŠ Dubová (spis 207/2018) adresovaný obecnému
zastupiteľstvu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ZŠ
Predsedajúci navrhol prerokovať tieto podania v stavebnej komisii pred rozhodovaním OZ
o

10. Bod Uznesenia
Predsedajúci formuloval uznesenie k priebehu rokovania
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 6/2018 zo dňa 5.4.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení a v nadväznosti na priebeh rokovania
 berie na vedomie informácie starostu
 poveruje príslušné komisie predložiť na najbližšom rokovaní návrhy na riešenie predložených podaní
(spisy 207 a 208/2018)

Hlasovanie č. 10: prítomní poslanci s mandátom 6

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

11. Bod Záver
V závere poslankyňa Jakubcová pozvala všetkých na tradičnú Richtársku varechu 30.4.2018
s hudobným programom (Bukasový masív), predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť
a o 21.30 hod. rokovanie ukončil.
5.4.2018 zapísala :

.........................................

Dňa ............. overil:

.............................................

Dňa ............. overil:

.............................................

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:
Príloha č. 6:
Príloha č. 7:
Príloha č. 8:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Záverečný účet Obce Dubová za rok 2017 26 listov
Návrh Prílohy č. 4(2018) k VZN 42 1 list
Návrh Dodatku č.2 VZN 35 1 list
Návrh Prílohy C/2019 VZN 35 1 list
Návrh Memoranda o spolupráci 2 listy
RO 1/2018
RO 2/2018

