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3. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.9.2018 o 19.00 hod.
a 2.októbra 2018 o 19.00 hod. v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej
20.9.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3 z 20.9.2018)
ospravedlnení poslanci: Jakubcová, Kučera (telefonicky pred začiatkom rokovania Gregorička,
Vizváry)
Rokovanie viedol starosta obce Ľudovít Ružička
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
O 19.00 hod predsedajúci konštatoval, že OZ nie je uznášania schopné a keďže sa telefonicky
pred rokovaním ospravedlnili z pracovných a zdravotných dôvodov ďalší poslanci, oznámil
zvolanie rokovania na deň 2.10.2018.
Následne predsedajúci navrhol diskusiu o predmete petície, keďže na rokovanie prišlo sto
obyvateľov (podľa prezenčnej listiny). Vo vyše dvojhodinovej diskusii sa hovorilo o zámere na
vybudovanie Recyklačného a materiálového centra Lindava, jeho vplyvoch na obyvateľov
a dôvodoch zamietavého stanoviska občanov k jeho výstavbe.
21.9.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3 z 2.10.2018)
ospravedlnení poslanci: Gregorička,
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 poslankyne Jakubcovú a Severínovú.
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Fandlovú.
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
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)
9/2016 – úloha k oslavám obce KRKVaŠ a prístrešok na ihrisku STK
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11/2016 – Zadania UAŠ na verené priestory – pripravujeme zadanie
12/2016 – oprava UZN 7/2016 – zámena pozemkov – trvá – pripravuje sa zmluva
31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
32/2016 – dar cesta Dolná ulica – schválené, zaslané, čakáme na zápis do katastra
3/2018 – schválenie memoranda - nepodpísané
6/2018 – úloha komisii – geologický prieskum, rekonštrukcia ZŠ – komisia nezasadala
z posledného rokovania
7/2018 – RO 3/2018 – zúčtované
8/2018 – PKČ HK – schválené
9/2018 – počet poslancov a úväzok starostu – zrealizované
10/2018 – zmena Zadania ZaD UPO č.3 – v riešení
Predsedajúci otvoril diskusiu k ostatným bodom kontroly uznesení – nevystúpil nikto.
2. Bod
Petícia proti zámeru RMC Lindava a za ukončenie činnosti skládky
odpadov Dubová
Predsedajúci
- konštatoval, že petícia bola predmetom prerokovania v príslušnej komisii, táto si vyžiadala
vypracovanie podkladov k prerokovaniu:
o ekonomickú analýzu ukončenia činnosti skládky
o právnu analýzu
o stanovisko SIŽP ako orgánu povoľujúceho ukončenie prevádzky
- informoval o spoločnom stretnutí komisie a dvoch zástupcov petičného výboru
- v zmysle rokovacieho poriadku a ustanovení zákona o petičnom práve rozšíril okruh
účastníkov prebiehajúceho rokovania o zástupcov petičného výboru
- predniesol návrh pripravený komisiou
- otvoril diskusiu
V diskusii vystúpilo viacero účastníkov rokovania a predsedajúci udelil slovo aj prítomnej
verejnosti. Členovia petičného výboru a väčšina prítomnej verejnosti slovne a reakciami na
jednotlivé príspevky diskutérov vyjadrili záporné stanovisko k zámeru. Starosta obce požiadal v
mene obecného zastupiteľstva o vzájomný rešpekt a možnosť prezentovať zámer verejnosti a
následnej diskusii o jednotlivých častiach projektu upraviť zámer, čo sa nestretlo s pochopením zo
strany petičného výboru a väčšiny prítomnej verejnosti a obecné zastupiteľstvo bolo vyzvané na
úplné zrušenie zámeru bez jeho prezentácie verejnosti, zmenu územného plánu obce a prípravu
vybudovania zberného dvora len pre obyvateľov obce.
20.40 predsedajúci poveril vedením rokovania poslanca Vizváryho
20.50 predsedajúci prevzal vedenie rokovania
Po vyše dvoch hodinách predsedajúci diskusiu ukončil, spolu s účastníkmi rokovania naformuloval
návrh uznesenia a dal hlasovať o zmene návrhu uznesenia
Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 6 ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Prečítal návrh uznesenia, vyzval na ďalšie návrhy a pripomienky a keďže žiadne neboli, dal
hlasovať o uznesení
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 11/2018 zo dňa 2.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení na základe predloženej petície proti navrhovanej výstavbe materiálového a recyklačného centra
Lindava a za ukončenie činnosti skládky Dubová, bližšie špecifikovaných v liste petičného výboru zo dňa
30.07.2018 (ďalej aj ako „Petícia“) ako aj na základe právnej analýzy s názvom „Právne dôsledky k ukončeniu
činnosti skládky a zrušeniu zámeru výstavby materiálového a recyklačného centra Lindava„ zo dňa 27.08.2018
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a ekonomickej analýzy s názvom „Finančné dôsledky k ukončeniu činnosti Skládky odpadov – Dubová, s.r.o.“ zo
dňa 06.09.2018
Rozhodlo, že
Súhlasí s tým, aby obec Dubová ako jediný spoločník spoločnosti Skládka odpadov Dubová, s.r.o. rozhodla o
ukončení činnosti prevádzky skládky odpadov Dubová, v súlade s vydaným Integrovaným povolením č.
783/OIPK/04-Ko/720070103 zo dňa 14.05.2004 v znení jeho schválených zmien a doplnkov platného ku dňu
prijatia tohto uznesenia, t.j. po naplnení kapacity skládky odpadov a splnení ostatných práv a povinností
prevádzkovateľa skládky odpadov vyplývajúcich zo zákona a vydaného Integrovaného povolenia .
Mení schválený zámer na vybudovanie Materiálového a recyklačného centra Lindava na zberný dvor pre
potreby obyvateľov obce Dubová a žiada starostu obce, aby pred ďalším úkonom smerujúcim k začatiu
výstavby zberného dvora zvolal verejné zhromaždenie občanov za účelom objasnenia zákonných požiadaviek a
prerokovanie skutočných dôsledkov zámeru, ako aj zistenia názoru občanov na zámer vybudovať jednotlivé časti
zberného dvora.
Žiada starostu obce, aby následne po konaní verejného zhromaždenia občanov ohľadom zámeru vybudovať
zberný dvor zvolal obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o ďalšom postupe realizácie zámeru vybudovania
zberného dvora s prihliadnutím na prejavený názor verejnosti

Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 6
3. Bod

ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb

Predsedajúci
- informoval o návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS)
- procese pripomienkovania a zverejnenia KPSS
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený, bol zaslaný poslancom,
prerokovaný na pracovnej porade
- otvoril diskusiu na prípadné doplnenie, nevystúpil nikto, preto dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 12/2018 zo dňa 2.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 83, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v platnom znení
 schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Dubová na roky 2018-2022 vo zverejnenom znení

Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 4
4. Bod

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh VZN o pužívaní pyrotechnických výrobkov v obci Dubová

Predsedajúci
- informoval, že nariadenie bolo pripravené na základe požiadaviek obyvateľov
a upozornil, že jeho vynucovanie bez obecnej polície bude veľmi problematické
a vyzval prítomných a obyvateľov vo všeobecnosti na súčinnosť, ohľaduplnosť
a spoluprácu, pretože pyrotechnické výrobky spôsobujú problémy najmä starším
ľuďom
- konštatoval, že návrh bol prerokovaný na pracovnej porade s poslancami a bol v zmysle
legislatívy zverejnený
- informoval, že k návrhu neboli doručené žiadne návrhy a pripomienky
- otvoril diskusiu a keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať o návrhu s upozornením, že
pri schvaľovaní platí 3/5 kvórum
Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 6
ZA-6/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že nariadenie bolo schválené a nadobudne právoplatnosť a účinnosť
po 15 dňovom vyhlásení zverejnením.
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Informácia o procese pripomienkovania ZaD UPO 1/2016

Predsedajúci
- informoval o ukončení procesu vyhodnotenia pripomienok ZaD UPO, z ktorých
prevážna väčšina pripomienok fyzických osôb bola vyhodnotená ako neopodstatnená
(vyhodnotenie je dostupné na webe obce a v dokumentácii ZaD UPO)
- informoval o výsledku pracovných stretnutí poslancov, ktorí s prihliadnutím na
hromadnú pripomienku obyvateľov obce a predloženým videozáznamom prejavili vôľu
zmeniť zadanie ZaD UPO
- otvoril diskusiu
V diskusii
- sa spýtala pani Bieliková, kde je možné sa oboznámiť so záznamami – odpovedal
starosta – súkromné osoby ich zaslali na Dopravný úrad
- vystúpili viacerí z prítomnej verejnosti a informovali o zhoršení kvality bývania
leteckou premávkou, leteckou školou a transportom parašutistov – najmä cez víkend
Po skončení diskusie predsedajúci predniesol návrh uznesenia
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 10/2018 zo dňa 28.6.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
platnom znení a v nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
• schvaľuje Zmenu zadania Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová 1/2016 (uznesenie 10/2016 z
28.4.2016) tak, že vypúšťa návrh majiteľa športového letiska Dubová (lokalita č. 5) z návrhu ZaD UPO
• ukladá Obecnému úradu v spolupráci s obstarávateľom vykonať potrebné úkony k aktualizácii návrhu podľa
tohto uznesenia

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 4

ZA-4/ZDRŽ-0/PROTI-0

6. Bod
Informácia o procese pripomienkovania strategického dokumentu ZaD
UPO 1/2016
Predsedajúci informoval o stiahnutí Strategického dokumentu ZaD UPO 1/2016 z procesu
posudzovania (EIA) z dôvodu nutnosti opravy grafiky a textu tak, aby bola jednoznačne
v súlade so zámerom obce.
7. Bod
Rôzne
•
interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
•
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie poslancov –
Pán Pavol Lukačovič poďakoval poslancom za ich postoj k požiadavkám a pripomienkam
obyvateľov.
•
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne


Informácie starostu – starosta obce informoval o
o neschválených žiadostiach a projektoch (elektrický kompostér, zateplenie MŠ)
o schválených žiadostiach (BRO MČK, kalvária – z BRDS)
o žiadostiach zatiaľ bez oznámeného výsledku – verejné osvetlenie
o realizovaných menších projektoch (chodníky v parku, elektrina a maľovka
Domu smútku a nádeje, dažďové zvody ZŠ, verejné osvetlenie, zastávky
autobusov, výsadby, začiatku reklamácií MK)
o aktualizácii strategických dokumentov, ku ktorým pozval verejnosť na
pripomienkovanie – KPSS, POH, PHSR, a zmene ochrany osobných údajov
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potrebe nového systému rozmiestnenia kontajnerov na separáty
zmluve so skládkou na využívanie novej techniky na údržbu MK a nakladania
s BRO
o neplnení si povinností vlastníkov nehnuteľností, ktorí nie sú pripojení na
kanalizáciu
Predsedajúci otvoril diskusiu, v ktorej vystúpilo viacero prítomných na tému poplatky za
odpad, systém zberu separátov, odpady všeobecne...
Predsedajúci požiadal o ukončenie diskusie – po rokovaní bude prezentácia zámeru výstavby
odpadového dvora, kde sa o téme odpadov bude viesť ďalšia diskusia.
o
o

8. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné uznesenie k priebehu rokovania
9. Bod
Záver
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť, poprial prítomným pekné dovolenky a o 20.15 hod.
rokovanie ukončil.
28.6.2018 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Rozpočtové opatrenie 3/2018 – 3 listy

