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5. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.12.2018 o 19.00 hod.
v spoločenskej sále športového areálu v Dubovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1/1-3)
ospravedlnení poslanci:
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 siedmi poslanci OZ Dubová.
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslankyne Polčicovú a Gavorníkovú.
Za zapisovateľku určil predsedajúci pani Špačkovú.
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 7
ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0
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 – pripravujeme zmluvy
24/2014 – pripojenie obecných budov – úloha stavebnej komisii – zrealizované, riešime
technické komplikácie - pripojenie cintorína (polievanie/stočné)
9/2016 – úloha - prístrešok na ihrisku STK
11/2016 – Zadania UAŠ na verené priestory – zadanie pripravené – návrh do rozpočtu
12/2016 – oprava UZN 7/2016 – zámena pozemkov – trvá – pripravuje sa zmluva
17/2016 – memorandum o spolupráci s letiskom – pripravené
32/2008 - 31/2016 – Hranica katastra – pripravuje sa podanie na obec Budmerice
32/2016 – dar cesta Dolná ulica – schválené, zaslané, zapísané v katastri v júni 2018...
6/2018 – úloha komisii – geologický prieskum, rekonštrukcia ZŠ – komisia?
z posledného rokovania
15/2018 – schválenie komisií
16/2018 – poverenie poslanca
17/2018 – plat starostu
18/2018 – VNV – výsledok volieb
Predsedajúci otvoril diskusiu k ostatným bodom kontroly uznesení – nevystúpil nikto.
2. Bod

Návrh na predsedov a členov komisií OZ 2018-2022

Predsedajúci
- Informoval o doručených návrhoch na predsedov a členov komisií
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Predniesol návrh uznesenia
Informoval, že návrhy boli prediskutované na pracovnom stretnutí poslancov
Oslovil prítomnú verejnosť – kto má záujem pracovať v komisiách OZ
Otvoril diskusiu, poslanec Moravčík – termíny rokovaní? - odpovedal starosta – podľa
rokovaní OZ, termíny budú do týždňa; poslankyňa Žáková – vyhodnotenie činnosti komisií
za predchádzajúce obdobie? – odpovedal starosta – len celkové vyhodnotenie
Po ukončení diskusie dal hlasovať

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 19/2018 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 Schvaľuje predsedov a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva v Dubovej z radov poslancov a
občanov - aktivistov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022
Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, agroturistiky a športu - KRKVaŠ
Predseda – Peter Moravčík
Členovia - Jana Koníková, Magdaléna Grellnethová, Simona Jakubcová, Stanislava Tomašovičová, Marcela
Benčúriková, Lýdia Cibuľová, Tomáš Staho, Michal Oškera, Vladislav Manduľák, Viliam Zachar st., Renáta
Jakubcová, Eva Kendereši, Martin Schwarz ml., Mária Moravčíková,
Komisia finančná, sociálna, zdravotná a pre správu majetku - FSK
Predseda – Jozefína Žáková
Mária Polčicová, Roman Vizváry, Milan Schavel
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo - STK
Predseda – Marcel Magát
Členovia – Pavol Lukačovič, Ema Gavorníková, Samuel Tomašovič, Tomáš Gašparovič, Nicola Tomašovičová,
Jaroslav Gloznek, Marián Grellneth st.

Ukladá predsedom komisií
- vypracovať Plány rokovaní komisií podľa Plánu rokovaní obecného zastupiteľstva v Dubovej na rok 2019
a odovzdať ich obecnému úradu
- zvolať rokovania komisií
- oboznámiť členov komisií s náplňou práce komisie, so strategickými dokumentmi obce a začať činnosť
v jednotlivých zverených úsekoch

Hlasovanie č. 2: prítomní poslanci s mandátom 7
3. Bod

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Prílohy A-2019 VZN č.35 – sadzby daní na rok 2019

Predsedajúci
- informoval o návrhu zvýšenia daní z nehnuteľností podľa uznesenia 14/2016 (príloha 2)
- k zverejnenému návrhu bola vznesená pripomienka,
- prečítal vyhodnotenie pripomienok (príloha 3) a pozmeňujúci návrh (príloha 4)
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený, zaslaný poslancom,
prediskutovaný na pracovnej porade
- otvoril diskusiu, vyzval na prípadné doplnenie, nevystúpil nikto, preto dal hlasovať
o pozmeňujúcom návrhu
Hlasovanie č. 3: prítomní poslanci s mandátom 7 ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci dal hlasovať o Prílohe A-2019 VZN č. 35 v znení pozmeňovacieho návrhu
s upozornením, že ide o nariadenie a na hlasovanie sa vzťahuje 3/5 kvórum.
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 7 ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci konštatoval, že príloha nariadenia bola schválená a nadobudne právoplatnosť po
15 dňovom vyhlásení zverejnením
4. Bod
Predsedajúci

Návrh uznesenia – zrušenie procesu ZaD UPO 1/2016
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Oboznámil so Správou o procese obstarávania ZaD UPO 1/2016 (spis 19/2018-1010 )
Informoval o vyhodnotení pripomienok (spis 10/2018-1011 )
Predniesol návrh uznesenia, informoval o prediskutovaní návrhu na pracovnom stretnutí
poslancov a otvoril diskusiu
o poslanci Vizváry, Polčicová a Lukačovič sa pýtali na podrobnosti postupu – do
konca februára návrhy, následne OZ schváli rozsah ZaD UPO 1/2019,
prehodnotenie rozvojových lokalít – napr. zrušenie priemyselných zón v obci (pod
družstvom, pri skládke, pod cintorínom, hliník...), záujem obce na identifikovanie
plôch pre verejnoprospešné stavby – najmä cesty v extraviláne, spomenuli sa
zámery RMC Lindava a rozšírenie areálu letiska – starosta odpovedal – záleží na
tom, či OZ bude rešpektovať uznesenia predchádzajúceho OZ a ponechá ich
v platnosti
Po ukončení diskusie vyzval predsedajúci na doplňujúce a pozmeňujúce návrhy – keďže
neboli žiadne, dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 20/2018 zo dňa 13.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
1. Správu o obstarávaní Zmien a doplnkov ÚPN Dubová 1/2016
2. Vyhodnotenie pripomienok k dokumentu Zmeny a doplnky ÚPN Dubová 1/2016 vznesených v rámci
prerokovania dokumentu
Na základe bodu A.:
B. zrušuje
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 10/2018 zo dňa 28.6.2018, v ktorom schvaľuje Zmenu
zadania Zmien a doplnkov územného plánu obce Dubová 1/2016
2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 10/2016 zo dňa 28.4.2016, v ktorom schvaľuje návrhy
pre zadanie zmien a doplnkov územného plánu obce
C. schvaľuje
ukončenie prac na obstaraní Zmien a doplnkov Č. 1/2016 územného plánu obce Dubová
D. súhlasí
so spracovaním dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Dubová, ktorého proces
obstarávania bude v súlade s § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
platnom znení. Dokumentácia bude riešiť lokality, ktoré budú prehodnotené na základe výsledku
prípravných prác v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
platnom znení
E. určuje termín
Návrhy do Zmien a doplnkov č.1/2019 Územného plánu obce Dubová je možné podať do 28.2.2019 na
adresu Obec Dubová, Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová.

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 7
5. Bod
•
•
•

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Rôzne

interpelácie poslancov na výkon funkcie starostu – neboli žiadne
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie poslancov – neboli žiadne
interpelácie (otázky) občanov na výkon funkcie starostu
- Pán Grellneth – otázka, či sa znovu začína riešiť RMC Lindava – starosta znova
prečítal schválené uznesenie
- Pán Schavel – otázka o procese nových ZaD UPO – odpovedal starosta – začne sa
odznova celý proces
- Poslanec Lukačovič – otázka ktoré cesty je potrebné vysporiadať - odpovedal
starosta – SPF nemá v postupoch zapracovaný osobitný prístup k územiu určenému
na výstavbu (podľa zákona o územnom plánovaní) a berie ho ako extravilán – cesta
na Fugelku, na Vištuk, pod humnami, za kaplnkou....
- Poslanec Lukačovič – otázka, či vláda SR svojim nariadením nemôže rozšíriť
intravilán tak ako bola v minulosti podaná informácia, že to vláda robí cca raz za

5. Zápisnica roku 2018 – ROZ 12.12.2018

-



strana 4/4

desať rokov – odpovedal starosta – nemá informáciu akým spôsobom je možné
iniciovať tento proces
Pán Duban – je plánovaná prezentácia RMC Lindava a kedy – odpovedal starosta nechystá – v auditóriu sa odohrala krátka diskusia o chcení a nechcení prezentácie,
ktorú starosta ukončil s tým, že verejná prezentácia sa nechystá, cíti sa zaviazaný
uznesením OZ o zrušení zámeru, zámer je však k dispozícii na obecnom úrade
a záujemca si ho môže v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
preštudovať, prípadne vyžiadať, poznamenal, že bránenie informáciám „zaváňa“
fašizmom, čo auditórium vyhodnotilo ako „silné slová“

Informácie starostu – starosta obce informoval o
o Rozpočtovom opatrení č 5/2018 – úprava rozpočtu na školstvo v kompetencii
starostu
o priebeh plnenia povinností vyplývajúcich z VZN o nakladaní s odpadovými
vodami – vyše sto správnych konaní s pokutou za nesplnenie si povinnosti
vlastníkmi nehnuteľností v obci
o Vyúčtovaní dotácie z OOCR na Festival sciskaníc
o vyúčtovaní dotácie z BSK na prístup ku Kalvárii

Predsedajúci vyzval prítomných na prípadné ďalšie otázky a pripomienky - neboli
6. Bod
Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné uznesenie k priebehu rokovania
7. Bod
Záver
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť, poprial prítomným požehnané Vianočné sviatky,
úspešné vykročenie do nového roka a pokoj v duši a o 19.42 hod. rokovanie ukončil.

13.12.2018 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
Príloha A/2019 VZN č.35 – pôvodná – 1list
Vyhodnotenie pripomienok k A/2019 – 1 list
Príloha A/2019 VZN č.35 – nový návrh

