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1. Z á p i s n i c a 2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.3.2019 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 Gavorníkovú a Žákovú.
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 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
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
6/2018 – úloha komisii – geologický prieskum, rekonštrukcia ZŠ – komisia?
z posledného rokovania
19/2018 – schválenie členov komisií
20/2018 – zrušenie ZaD UPO - oznámené
Predsedajúci otvoril diskusiu k ostatným bodom kontroly uznesení – nevystúpil nikto.
2. Bod

Návrh Rozpočtového opatrenia

Predsedajúci
- Informoval o dôvodoch RO (príloha č.2) navrhnutého účtovníčkou obce
- Konštatoval, že návrh bol predmetom pracovného stretnutia s poslancami
- Spýtal sa HK, či sa chce vyjadriť – nie je potrebné
- Otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil a preto dal hlasovať
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 1/2019 zo dňa 28.3.2019
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
• schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018 (príloha č. 2 zápisnice)
Bežné príjmy
Stavebný úrad
+
187,62
Dar škole
+
159,45
dotácia
+
1000
finančné operácie
poplatky za stravné (potraviny)
+
17000
prostriedky vylúčené z prebytku
poplatok za uloženie odpadu
+
38603,93
školská jedáleň
+
2689,52
spolu
+
59.640,52
bežné výdavky
stavebný úrad, dar, dotácia
+
1347,07
na potraviny
+
17000
spolu
+
18.347,07
príjmy
výdavky
Pôvodný rozpočet
492.450
486.451
Upravený rozpočet
597.427
591.428 (po RO č.5)
Po zmene
657.067,52
609.775,07

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

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok roka 2019

Predsedajúci
- informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019
- konštatoval, že návrh v zmysle platnej legislatívy bol zverejnený (spis 111/2019), poslanci sa s ním
oboznámili aj na pracovnom stretnutí
- otvoril diskusiu na prípadné doplnenie plánu poslancami, nevystúpil nikto, preto dal hlasovať

•

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 2/2019 zo dňa 28.3.2019
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 2019 (spis 111/2019).

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

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Prílohy 5 VZN 42 o financovaní školstva

Predsedajúci
- predložil návrh k prílohe VZN s odôvodnením stanoveného koeficientu (príloha č. 3)
- konštatoval, že návrh bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou a neboli k nemu
doručené žiadne návrhy a pripomienky
- informoval, že s návrhom boli poslanci oboznámení na pracovnom stretnutí
- upozornil, že ku schváleniu je potrebné 3/5 kvórum
- otvoril diskusiu, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať
Hlasovanie č. 4: prítomní poslanci s mandátom 7
ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0
Predsedajúci skonštatoval, že príloha VZN bola schválená a nadobudne účinnosť po 15 dňovom
vyhlásení zverejnením
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Návrh záverečného účtu obce Dubová za rok 2018

Predsedajúci
- predložil Záverečný účet obce Dubová za rok 2018 (príloha č. 4 zápisnice - spis 112/2019)
- 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 predmetom pracovnej porady starostu s poslancami
- požiadal o stanovisko kontrolóra obce, ktoré bolo poslancom zaslané e-mailom (spis 101/2019279) – kontrolórka odporučila schváliť bez výhrad
- otvoril diskusiu a keďže sa neprihlásil nikto, zopakoval návrh textu uznesenia, ktoré na
pripomienku kontrolórky presnejšie formuloval a dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 3/2019 zo dňa 28.3.2019
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
Stanovisko a odporúčanie Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Dubová za rok 2018
•
schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Zostatok finančných operácií a hospodárskeho výsledku vo výške 42.391,76 €
Presun zostatku za rok 2018 vo výške 42.391,76 € ako príjem rezervného fondu

Hlasovanie č. 5: prítomní poslanci s mandátom 7

6. Bod

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Návrh Rozpočtu obce Dubová na rok 2019 s výhľadom rokov 2020-21

Predsedajúci
- predložil Rozpočet obce Dubová na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-21 a konštatoval, že
návrh (príloha č.5 zápisnice, spis 113/2019) bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy na
úradnej tabuli obce a bol zaslaný poslancom e-mailom,
- informoval, že neprišli žiadne pripomienky
- konštatoval, že návrh bol predmetom pracovnej porady poslancov
- požiadal o stanovisko kontrolóra obce, ktoré bolo poslancom zaslané e-mailom (spis
101/2019-280) - odporučila schváliť
- otvoril diskusiu, v ktorej nevystúpil nikto a preto dal hlasovať o návrhu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 4/2019 zo dňa 28.3.2019
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 2020-21
• schvaľuje Rozpočet obce Dubová na rok 2019 ako je uvedený v prílohe zápisnice (spis 113/2019).

Hlasovanie č. 6: prítomní poslanci s mandátom 7

7. Bod

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Investície a čerpanie RF

Predsedajúci predložil spoločný návrh komisií, poslancov a starostu na čerpanie prostriedkov
z rozpočtu a rezervného fondu, ktorý je spoločným návrhom na investície, rekonštrukcie
a aktivity v roku 2019. Návrh po jednotlivých bodoch objasnil a otvoril diskusiu.
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V diskusii odpovedal na otázky financovania (rôzne zdroje: z rozpočtu, mimorozpočtových
prostriedkov a rezervného fondu), pomenoval priority (zmluvy z predchádzajúcich období)
a objasnil návrh na zmluvnú bezpečnostnú službu (nutný odchyt psov a náhrada obecnej
polície). V diskusii vystúpili aj viacerí z prítomnej verejnosti, diskutovalo sa o kvalite
komunikácií, spoločnej polícii, kamerovom systéme, reklamácii ciest, zapojení miestnych
živnostníkov. Na najbližšom rokovaní (predloženie rozpočtového opatrenia) sa ešte bude
diskutovať o zmluve s SBS. Poslanec Vizváry informoval o pripravovanom participatívnom
rozpočte – návrhoch od občanov na menšie projekty.
Na záver predsedajúci zhrnul pripomienky a požiadavky, predniesol návrh a dal hlasovať
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 5/2019 zo dňa 28.3.2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej
 Schvaľuje návrh na čerpanie finančných prostriedkov podľa prílohy uznesenia
 ukladá účtovníčke obce spracovať rozpočtové opatrenie na zabezpečenie finančného krytia návrhu
a jeho predloženie na najbližšom rokovaní OZ
Príloha uznesenia 5/2019 OZ z 28.3.2019

náklady
UAŠ
asfalty
cesta Novosady PD
zberný dvor
výrub a výsadby
UŠ Horné humná
strecha ZŠ
poľná cesta
Sokolská
stojiská separáty
dopravný projekt
PHSR
ZaD UPO
BRO MČK
priehrada
chodník hlavná ulica
pozemok ihrisko
studňa cintorín
polievanie cintorín
závlahy park
studňa park
vodohosp.štúdia
príprava monografie
tlač monografie
ZŠ trieda
SBS
tabuľa preš

24 000
229 000
14 000
5 000
19 980
50 000
skládka?
4 000

príjmy
prebytok rozpočtu
RF
skládka cca
10 000 viazané na odpady
viazané - na odpady
prebytkový rozpočet o

42 000
207 000
80 000
135 000
-135 000
81 000

15 000

10 160
3 000
500
20 000
4 280
1 500
3 300
skládka
skládka
skládka
skládka
14 100
6 780
1 200
407 800

28 000

Hlasovanie č. 7: prítomní poslanci s mandátom 7

410 000

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0
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Návrh rozsahu ZaD UPO 1/2019

Predsedajúci
- predložil návrh na schválenie rozsahu Zmien a doplnkov územného plánu 1/2019 (ZaD č.3).
- vysvetlil, že v roku 2016 boli schválené ZaD UPO č.3, obecné zastupiteľstvo celý proces
zrušilo svojim uznesením 20/2018 a otvorilo možnosť znova podávať návrhy na zmeny
územného plánu obyvateľom a vlastníkom pozemkov do 28.2.2019. Návrhy prerokovala
STK a spracovala predložený návrh
- prečítal návrh a otvoril diskusiu
V diskusii vystúpili viacerí poslanci a priestor dostala aj prítomná verejnosť, diskutovali
a informovali o niektorých lokalitách a zámeroch. Komisia neodporučila výstavbu nad starým
smetiskom a poslanec Moravčík navrhuje ponechať lokalitu Koligramy ako poľnohospodársku
pôdu, v čom ho podporili viacerí poslanci. Po skončení diskusie dal predsedajúci hlasovať
o pozmeňujúcom návrhu k návrhu stavebnej komisie – vypustiť lokalitu Koligramy z návrhu
na rozsah zmien a doplnkov UPO
Hlasovanie č. 8: prítomní poslanci s mandátom 7
ZA-6/ZDRŽ-1/PROTI-0
Poslanec Lukačovič sa zdržal hlasovania.
Následne dal hlasovať o návrhu v upravenom znení
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 6/2019 zo dňa 28.3.2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle kompetencií orgánu územného plánovania vyplývajúcich zo znenia
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov
 Berie na vedomie žiadosti o zmenu územného plánu obce dubová, ktoré predložili vlastníci nehnuteľností
 Schvaľuje vymedzenie riešených lokalít a zapracovanie žiadostí o zmenu územného plánu do dokumentu
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Dubová č.3, v rozsahu podľa prílohy č.1
 Poveruje a žiada starostu obce Dubová vykonať potrebné úkony na zabezpečenie obstarania dokumentu
Zmeny a doplnky územného plánu obce Dubová č.3

Príloha č.1 – Vymedzenie riešených lokalít v rámci dokumentu Zmeny a doplnky Územného
plánu obce Dubová č. 3
Zme
na
p. č.
1.

Lokalita

2.

Spodky

3.

Družstevná

4.

Hydrostav

5.

RMC Lindava

6.
7.

Hospodársky
PA9 Hospodársky
Plochy bývania s objektami
dvor (časť JRD)
dvor
BD
Doplnenie verejnoprospešných stavieb do záväznej časti ÚPN obce

8.

zapracovanie máp povodňového rizika a povodňového ohrozenia

9.

zapracovanie a priemet schválených urbanistických štúdií,

Za kaplnkou

Existujúce funkčné
využitie v zmysle
platnej ÚPD
Z1 – Plochy verejnej
parkovej zelene
HB3 – Plochy bývania
s objektami BD
B-odčleňuje sa jedna
parcela z regulačného
bloku B a pričleňuje
sa k HB1
Plochy bývania
s objektami RD
Plochy rekreácie
a voľného času
s objektami - R+VČ4
Zmena lokality PA2

Navrhované funkčné
využitie

poznámka

Plochy bývania s objektami
RD
Plochy bývania s objektami
RD
Plochy bývania s objektami
BD

celý blok Z1 sa mení na nový
blok IB34
– celý blok HB3 sa mení na
nový IB33
odčleňuje sa jedna parcela
z regulačného bloku B
a pričleňuje sa k HB1

Doplnenie regulácie do
záväznej časti ÚPN obce
poľnohospodárska pôda

zrušenie zámeru RMC
Lindava
Časť dvora v línii lokality Za
hoštáky
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11.

Existujúce funkčné
Navrhované funkčné
využitie v zmysle
využitie
platnej ÚPD
úpravu záväznej časti z dôvodu doplnenia a špecifikovania ťažiskových
priestorov a kompozičných osí v zastavanom území obce, ktoré bude
slúžiť pre stanovenie zón pre podrobnejšie riešenia,
Zapracovanie grafiky turistických atraktivít

12.

Podrobnejšie spracovanie MUSES

13.

Zapracovanie opatrení na elimináciu vplyvov vyplývajúcich zo zmeny
klímy
Oprava nezrovnalostí v grafickej časti

14.

Lokalita

Hlasovanie č. 9: prítomní poslanci s mandátom 7

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Rôzne

9. Bod
•
•
•

poznámka

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


Informácie starostu – starosta obce informoval o
o Správe o výsledkoch kontrol HK a kontrolnej činnosti za rok 2018
Správa (spis 100/2019-278) bola zaslaná poslancom na oboznámenie a zverejnená na
webovom sídle obce. Do diskusie o správe sa neprihlásil nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovej č. 7/2019 zo dňa 28.3.2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubovej v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
 berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol HK a kontrolnej činnosti za rok 2018 (spis 100/2019278

Hlasovanie č. 10: prítomní poslanci s mandátom 7

ZA-7/ZDRŽ-0/PROTI-0

Stave riešenia systému zberu separátov, výsledkoch zlosovania, novej zmluve
s OZV ENVI-PAK a dohode o spôsobe zberu zo včerajšieho stretnutia –
mechy na plasty budú rozdané do domácností v budúcom týždni a od júla ich
budú znova vydávať pracovníci zberovej spoločnosti pri zbere
o priebehu plnenia povinností vyplývajúcich z VZN o nakladaní s odpadovými
vodami – pokuty a obhliadky, pričom starosta opätovne vyzval všetkých na
pripojenie sa na kanalizáciu
Poslanec Magát upozornil na termín roka 2021, kedy by mali zaniknúť zo zákona všetky
povolenia na prevádzku žúmp a ČOV tam, kde je vybudovaná kanalizácia.
o Stave žiadosti o dotáciu na budovu MŠ
Pán Tirinda reagoval otázkou o zapojení miestnych do zateplenia budovy – môžu sa prihlásiť
do výberu dodávateľa.
o stave žiadosti – havária strechy ZŠ, po oprave havárie sa otvorí možnosť
využiť podkrovie
o Stave výberu daní z nehnuteľností a za odpady – doručujú sa rozhodnutia,
vydávajú sa po zaplatení nové nálepky na nádoby
o

Predsedajúci vyzval prítomných na prípadné ďalšie otázky a pripomienky – neboli
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10. Bod Uznesenia
Predsedajúci konštatoval, že nie je potrebné uznesenie k priebehu rokovania.
11. Bod Záver
predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť, pozval prítomných na Richtársku varechu pri stavaní
mája 30.4. a o 20.25 hod. rokovanie ukončil.

28.3.2019 zapísala :

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

Dňa ............. overil:

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

Dňa ............. overil:

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

Prílohy zápisnice:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Pozvánka a Prezenčná listina 1+3 listy
RO č.6/2018
Návrh prílohy č.5 VZN 42
Návrh Záverečného účtu obce Dubová za rok 2018
Návrh Rozpočtu obce Dubová na rok 2019 s výhľadom na 2020-21

