ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 28. januára 2019

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
5. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky za rok 2018
6. Schválenie konečnej úpravy rozpočtu obce a RO
7. Oprava strechy kultúrneho domu – investičný zámer
8. Verejné osvetlenie – ukončenie výmeny svietidiel
9. Rôzne
10. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, Ing. Judiny, p. Petrík Michal, Mgr. Petrík Vladimír, Ing. Reis, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (hlavná kontrolórka)
Neprítomní (ospravedlnení): Mgr. Kyselica
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 6, Proti:0, Zdržal sa: 0.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Ing. Hostačná a Ing. Reis
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Doktorová predložila na rokovanie Návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2019. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
dňa 13. 01. 2019, zvesený bol 28. 01. 2019. Zo strany občanov neboli vznesené pripomienky
a doplnenia. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s návrhom plánu, tí nevzniesli žiadne
pripomienky a doplnenia. O návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 hlasovali poslanci
nasledovne: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
5. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky za rok 2018
V zmysle § 18 f) ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. predložila hlavná
kontrolórka obce správu z kontrolnej činnosti za rok 2018. Vykonané kontroly boli v súlade
s plánmi kontrolnej činnosti schválených OZ. Kontrolná činnosti v hodnotenom období bola
predovšetkým zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
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hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, na kontrolu príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu
dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi. Poslanci uvedenú správu berú na vedomie.
6. Schválenie konečnej úpravy rozpočtu obce a RO
Ekonómka informovala o konečných úpravách rozpočtu k 31.12.2018 podľa skutočnosti. Poslanci
hlasovali: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Ekonómka informovala o oznámení výšky dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na rok 2019 a to: na úsek stavebného poriadku vo výške 1048,95 EUR, na úsek dopravy
40,82 EUR, na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 311,85 EUR, na
úsek registra adries 26,00 EUR, na úsek matrík vo výške 2019,30 EUR. Výnos dane z príjmov by
mal tento rok predstavovať výšku 305 000,00 EUR. Poslanci berú na vedomie.
7. Oprava strechy KD – investičný zámer
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav strechy kultúrneho domu obecné zastupiteľstvo
schvaľuje investičný zámer na jej následnú výmenu. Oslovené budú viaceré firmy, z ktorých bude
vybratá najvhodnejšia ponuka. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:0.
8. Verejné osvetlenie – ukončenie výmeny svietidiel
Obec Dubodiel ešte v roku 2016 začala s postupným vymieňaním pôvodných svietidiel verejného
osvetlenia za úspornejšie LED svietidlá. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením výmeny
svietidiel a nákupom zostávajúcich kusov svietidiel verejného osvetlenia.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
6. Rôzne
Starosta požiadal poslancov zvážiť zámer nákupu použitého nákladného auta do 3,5t, nakoľko obec
momentálne nevlastní žiadne takéto motorové vozidlo.
Zároveň starosta informoval o plánovanom predaji autobusu Chavdar a hydraulického otočného
nakladača z dôvodu nadbytočnosti. Hlasovanie: Za:6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Na dnešné rokovanie bola doručená žiadosť od p. Antona Petríka o odkúpenie obecného pozemku, parc.
č. 3636/2 o rozlohe 384 m² v hornej časti obce.
Ďalej bola doručená žiadosť od firmy TECKLA s.r.o. o prebierku jedľového porastu v areáli ZŠ s MŠ
Dubodiel z dôvodu tienenia na novopostavené bytové jednotky parc. č. 1082/7, 1083/15 a 1083/16.
Poslanci navrhli k obom prípadom posúdenie komisie pre výstavbu a životné prostredie a predloženie
stanoviska na ďalšie zasadanie OZ.
Starosta informoval o:
- realizovaní rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
- dodaní kompostérov na skladové miesto vo Veľkej Hradnej a po ich kontrole a prebratí budú
tieto distribuované do každej domácnosti.
Na zasadnutie OZ bol predložený harmonogram zasadnutí OZ na rok 2019. Poslanci hlasovali: Za: 6,
Proti: 0, Zdržal sa: 0.
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7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 30.01. 2019
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová

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

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná

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

Ing. Peter Reis

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

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.

Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
súhrnnú správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.

Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
konečnú úpravu rozpočtu obce a RO podľa skutočnosti k 31.12.2018.

Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
výšky dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019.

Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
investičný zámer opravy strechy kultúrneho domu.

Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
nákup ks svietidiel verejného osvetlenia a tým ukončenie výmeny VO.
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Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
zámer nákupu nákladného vozidla do 3,5t a odpredaj autobusu Chavdar a hydraulického otočného
nakladača.

Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
harmonogram zasadnutí na rok 2019.

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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