ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 24. septembra 2018
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Finančná analýza príjmov a výdavkov – VO, odpad, voda
5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly pokladne
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, Ing. Hostačná (prišla počas bodu 6. Rôzne), Ing. Judiny, Bc. Linhartová,
p. Stopková, p. Žáčiková, Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
Neprítomní (ospravedlnení): p. Petrík
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil: Ing. Stanislava Ševcechová
Za overovateľov: Bc. Linhartová, Ing. Judiny
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Finančná analýza príjmov a výdavkov – VO, odpad, voda
Na podnet poslankyne Ing. Doktorovej bola pripravená finančná analýza príjmov a výdavkov obce
na verejné osvetlenie, odpad a vodu. Analýza bola vypracovaná v prehľadnej tabuľke za jednotlivé
roky a poslanci s ňou boli v predstihu oboznámení. Prebehla diskusia k jednotlivým položkám a
v porovnaní rokov bolo zistené, že v súčasnosti poplatok za komunálny odpad (15 EUR/os.)
nepokrýva výdavky ani na vývoz KO a obec ročne dopláca cca. 4 500 EUR. Poplatok za vodu je
momentálne postačujúci na krytie výdavkov na opravy vodovodu a pod., ale je predpoklad, že tieto
výdavky na opravy budú v ďalších rokoch stúpať.
Keďže obec investovala do výmeny svietidiel, výdavky na verejné osvetlenie medziročne klesli.
5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly pokladne
Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Doktorová predložila správu z kontroly pokladne a z kontroly
došlých a odoslaných faktúr za mesiace január – jún 2018, v ktorej konštatuje, že obec postupovala
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pri výkone kontroly neboli zistené žiadne
nedostatky a finančné prostriedky sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne.

6. Rôzne
• Starosta poďakoval za spoluprácu všetkým zúčastneným na stretnutí obcí Mikroregiónu
Machnáč-Inovec, ktoré sa konalo 11.08.2018 v Horňanoch. Taktiež poďakoval za pomoc
pri príprave Farského dňa, ktorý sa uskutočnil 01.09.2018 na futbalovom ihrisku
v Dubodiele.
•

Starosta informoval poslancov o :
- osadení káblov na ceste „Závršie“ s pripojením na internet realizovaných firmou Slovak
Telekom, a.s.,
- oprave miestneho rozhlasu poškodeného bleskom,
- oprave cesty III. triedy Správou ciest TSK v smere ku škole,
- betónovaní pri budove školy po oprave vodovodného potrubia,
- dovoze piesku na spevnenie krajnice v rámci príprav realizácie MK Závršie,
- realizácii miestnej komunikácie „Nad otočom“ v celkovej sume 41 373,82 EUR. Obec
požiadala o dotáciu Lesy SR, ktoré prispeli sumou 10 000 EUR. Poslanci schválili
financovanie 31 373,82 EUR z rezervného fondu obce. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od firmy SYNOT TIP o súhlas obce s umiestnením
stávkovej kancelárie v Pohostinstve u Jána. Poslanci umiestnenie stávkovej kancelárie schválili do
31.12.2019. Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel predložila na dnešné rokovanie Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti v šk. roku 2017/2018 a Plán práce na šk. rok 2018/2019. Pripomienky poslancov budú
predložené riaditeľke ZŠ s MŠ Dubodiel a následne zapracované.
Starosta informoval o konaní obecnej schôdze, ktorá bude dňa 19.10.2018 o 19. hod. v kultúrnom
dome.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 27. 09. 2018
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová

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

Overovatelia: Bc. Dana Linhartová

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

Ing. Vladimír Judiny

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

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 24.09.2018

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z kontroly pokladne a došlých a odoslaných faktúr.
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálový výdavok „Rekonštrukcia-oprava MK v obci
Dubodiel“ v sume 31 373,82 EUR.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
umiestnenie stávkovej kancelárie v Pohostinstve u Jána do 31.12.2019.

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce

