ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 11. decembra 2018
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
5. Rozpočet obce na roky 2019-2021-schválenie
6. Dodatok č. 3 k VZN 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiakov školských zariadení
7. Zrušenie VZN 1/2017 Požiarny poriadok obce
8. Rôzne
9. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná (prišla počas bodu 3.), Mgr. Kyselica, p. Petrík, Mgr. Petrík, Ing. Reis, p.
Žáčiková, Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Judiny
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 Mgr. Kyselicu a p. Žáčikovú.
3. Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Hlavná kontrolórka Ing. Lenka Doktorová predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
na roky 2019-2021, v ktorom vychádzala z dvoch hľadísk, a to zákonnosť a metodická správnosť
predloženého návrhu. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh viacročného rozpočtu obce je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj so všeobecne záväznými
nariadeniami a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci
spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavná kontrolórka odporúča predložený návrh rozpočtu schváliť.
5. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení je obec povinná
zostavovať rozpočet v členení: predchádzajúce dva roky, rozpočet bežného roka a návrh rozpočtu
na tri nasledujúce roky. Návrh rozpočtu obce Dubodiel na rok 2019 pokračuje vo výsledkoch

hospodárenia z uplynulých rokov s prihliadnutím na ekonomickú situáciu roku 2019. Vychádza
z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky. Celkový rozpočet
Obce Dubodiel je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 31,00 EUR.
Poslanci o návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 bez programovej štruktúry hlasovali: Za: 6, Proti:
0, Zdržal sa: 0. Rozpočet na roky 2020, 2021 berú poslanci na vedomie.
Ďalej OZ v Dubodiele ukladá ekonómke zabezpečiť vypracovanie položkového finančného
rozpočtu na rok 2019 a oznámiť RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel
rozpis schváleného rozpočtu.
6. Dodatok č. 3 k VZN 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiakov školských zariadení
V súvislosti so schválením rozpočtu bol poslancom v zákonom stanovenej lehote predložený Návrh
dodatku č. 3 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a žiakov školských zariadení so sídlom na území obce Dubodiel, kde sa upravuje financovanie
originálnych kompetencií podľa aktuálneho počtu žiakov. Poslanci o návrhu dodatku č. 3 k VZN č.
2/2013 hlasovali: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
7. Zrušenie VZN 1/2017 Požiarny poriadok obce
Dňa 17.10.2018 bola na obecný úrad doručený protest prokurátora proti VZN č. 1/2017 Požiarny
poriadok obce, ktorý okresná prokuratúra navrhla zrušiť v celom rozsahu, nakoľko obec je povinná
viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi nie však ako VZN.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
8. Rôzne
- Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka do funkcie zástupcu starostu určil Ing. Eriku Hostačnú.
- Poslanci OZ doplnili personálne obsadenie jednotlivých komisií, ktoré boli zriadené dňa 7.12.2018
na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Zároveň boli delegovaní aj zástupcovia zriaďovateľa do rady
školy a to: Mgr. Vladimír Petrík a Ing. Peter Reis.
- Na obecný úrad bola doručená dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ Bánovce
nad Bebravou. Hlasovanie: Za: 0, Proti: 6, Zdržal sa: 0.
- ZŠ s MŠ Dubodiel predložila žiadosť o schválenie medzipoložkových úprav pri zachovaní
schválenej výšky rozpočtu. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
- V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v z. n. p. bol na dnešné zasadnutie predložený návrh na vyplatenie náhrady
platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce v rozsahu 20 dní. Zvyšných 22 dní sa starosta vzdal.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
- Poslanci za vykonávanú činnosť majú nárok na odmenu v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov.
Poslanci, zástupca starostu a predsedovia komisií hlasovali o vzdaní sa nároku na odmenu počas
volebného obdobia 2018 – 2022. Hlasovanie: Za: 6, Proti:0, Zdržal sa: 0.
- Starosta informoval o:
•
•
•

odstránenej poruche vody na vodnom zdroji „Bátorky“,
odvodnení polyfunkčnej verejnej budovy vo dvore Ocú,
blížiacom sa termíne tradičných vianočných trhov v našej obci. Požiadal poslancov
o pomoc a spoluprácu pri príprave a organizácii tohto podujatia.

Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 14.12.2018
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

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

Overovatelia: Mgr. Ján Kyselica, v.r.

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

Angela Žáčiková, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 11. 12. 2018

Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Lenky Doktorovej k návrhu rozpočtu Obce Dubodiel na roky
2019 - 2021.

Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
- zostavenie a predloženie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 bez programovej
štruktúry.
- rozpočet Obce Dubodiel na rok 2019 s prebytkom vo výške 31,00 EUR.
berie na vedomie
- návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021.
ukladá
- ekonómke obce zabezpečiť vypracovanie položkového finančného rozpočtu na rok 2019,
- oznámiť RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel rozpis schváleného
rozpočtu.

Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiakov školských zariadení so sídlom na území obce Dubodiel.

Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
zrušenie VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok obce v celom rozsahu.

Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle dohody o zabezpečení záujmového vzdelávania
v CVČ Bánovce nad Bebravou.

Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
medzipoložkové úpravy pre ZŠ s MŠ Dubodiel.

Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
predložený návrh na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce v rozsahu
20 dní.

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
vzdanie sa odmeny poslancov, zástupcu starostu, predsedov komisii počas volebného obdobia
2018-2022.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

