ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 25. júna 2018
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2017
5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Linhartová, p. Stopková, p.
Žáčiková, Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil: Ing. Stanislava Ševcechová
Za overovateľov: Ing. Hostačná, Bc. Linhartová
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Schválenie Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2017
Dňa 11. 05. 2018 bol vyvesený na pripomienkovanie návrh Záverečného účtu obce Dubodiel za
rok 2017. Záverečný účet obce je vypracovaný v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a obsahuje rozpočet obce, rozbor
plnenie príjmov a čerpania výdavkov, použitie prebytku hospodárenia, tvorbu a použitie fondov,
prehľad o poskytnutých dotáciách a finančné usporiadanie finančných vzťahov za rok 2017.
Poslancom bola predložená na vedomie Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a Správa z overenia dodržiavania povinností obce Dubodiel podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách. Audit uskutočnila nezávislá audítorka Ing. Mgr. Katarína Šašková,
ktorá uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Dubodiel k 31. 12. 2017 a obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
K návrhu záverečného účtu predložila stanovisko hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Doktorová,
v ktorom konštatuje, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami
a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Dubodiel.
Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2017 prebytkové, možno konštatovať, že obec

vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne a odporúča schváliť Záverečný účet obce
Dubodiel za rok 2017 bez výhrad. Poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
Poslanci hlasovali o schválení predloženého Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2017
a celoročného hospodárenia bez výhrad. Hlasovanie: Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Ekonómka obce informovala poslancov o spôsobe výpočtu prebytku hospodárenia, ktorý bol za rok
2017 vo výške 60 778,96 EUR. Prebytok finančných operácii bol vo výške 13 653,29 EUR. Na
základe uvedeného bola navrhnutá skutočná tvorba Rezervného fondu obce Dubodiel za rok 2017
vo výške 74 432,25 EUR. Poslanci hlasovali o použití prebytku rozpočtového hospodárenia
a prevode finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 74 432,25 EUR.
Hlasovanie: Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Poslankyňa Ing. Doktorová požiadala pripraviť na budúce zasadnutie OZ podrobnú analýzu
nákladov a tržieb za odpady, verejné osvetlenie, vodu v absolútnych číslach aj merných jednotkách
v porovnaní rokov.

5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Doktorová predložila na rokovanie Návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
a 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 II. polrok 2018 hlasovali poslanci nasledovne: Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
6. Rôzne
• Dňa 05 .06.2018 bol zverejnený na pripomienkovanie Návrh Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN
obce Dubodiel, ktorý bol vypracovaný v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky č.
55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej informácii. Predmetom
návrhu je doplnenie o dostupnejšie rozvojové lokality, kde je reálnejší rozvoj z pohľadu
územnotechnických a vlastníckych vzťahov v kontinuite na existujúce zastavané územie.
Návrh Z a D ÚPN O bol taktiež zaslaný na pripomienkovanie všetkým dotknutým
inštitúciam.
•

Starosta informoval poslancov o neschválení finančného príspevku z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry na projekt „Rekonštrukcia povrchov MK prepojenia medzi námestím
a Vinohrádkom v obci Dubodiel“. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná
vo februári 2016. Obec má záujem o realizáciu miestnej komunikácie aj z vlastných zdrojov
v rámci svojich finančných možností. Starosta navrhol schváliť investičný zámer realizácie
miestnej komunikácie „Závršie“ Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

•

V zmysle Zmluvy č. 446/2018 uzavretej so Slovenskou poštou, a.s. podľa §269 Obchodného
zákonníka v z.n.p v nadväznosti na ustanovenie §7 ods.3 Zák. č. 324/2011 Zb. o poštových
službách budú poštové služby v našej obci od 01. 07. 2018 zabezpečované prostredníctvom
Pošty Partner Dubodiel v nových priestoroch budovy č. 34.

•

Základná škola s materskou školou Dubodiel predložila na zasadnutie OZ zoznam prijatých
detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v počte 10. Z kapacitných dôvodov bolo vyhovené
7 žiadostiam.

•

Na dnešné zasadnutie OZ bola predložená žiadosť o opätovné predĺženie nájomnej zmluvy
od p. Mariany Borikovej. Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

•

V zmysle §11 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je jednou z povinnosti OZ
najmenej 90 dní pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami určiť na nasledujúce volebné
obdobie počet poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci sa zhodli na počte
poslancov 7 a hlasovali nasledovne: Za: 7, proti, 0, zdržal sa: 0. Rozsah výkonu funkcie
starostu pre volebné obdobie 2018-2022 ako plný úväzok. Hlasovanie: Za: 7, proti: 0, zdržal
sa: 0.

•

Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele schvaľuje finančný príspevok pre Rímskokatolícky
farský úrad v Dubodiele v sume 5 000,00 EUR na reštaurovanie a obnovu oltárov
v Rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Dubodiele. Hlasovanie: Za:
7, proti: 0, zdržal sa: 0.

•

Ekonómka obce požiadala OZ o úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti v položke verejné
osvetlenie – nákup svietidiel na sumu 5 790,00 EUR (DF 27/2018, 81/2018). Hlasovanie:
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.

•

Starosta informoval poslancov o doručenej žiadosti p. Jána Šaturu o skončenie pracovného
pomeru dohodou k 31. 07. 2018. Starosta navrhol prijať do pracovného pomeru na funkciu
údržbára obce p. Jozefa Jasnického. Nakoľko v zmysle § 11 zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v z.n.p., je funkcia poslanca OZ nezľučiteľná s funkciou zamestnanca obce,
v ktorej bol zvolený, p. Jasnický sa vzdá poslaneckého mandátu.

•

Klub dôchodcov v spolupráci s Lesmi SR š.p. uskutočnili brigádu na vyčistenie a úpravu
okolia Kyselky.
Zo zasadnutia odišla poslankyňa Ing. Hostačná.

•

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od firmy TECKLA, s.r.o. o odkúpenie časti obecného
pozemku, parc. č. 1082/8 a 1083/1 v šírke 1m a dĺžke cca. 37,3m pozdĺž hranice parciel č.
1082/7 a 1083/15, ktorých vlastníkom je firma TECKLA, s.r.o.
Poslanci žiadosť prerokovali a nakoľko navrhované územie zasahuje do areálu školy
nesúhlasia s odkupom časti parciel. Hlasovanie: Za: 0, proti: 6, zdržal sa: 0

7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 29. 06. 2018

Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová , v.r.

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

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná, v.r.
Bc. Dana Linhartová, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 25.06.2018

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora za rok 2017.
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 74 432,25
EUR.
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018.
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
investičný zámer realizácie MK „ Závršie“ z vlastných zdrojov.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
opätovné predĺženie nájomnej zmluvy p. Borikovú, byt č. 421/6.
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

v súlade s §11 ods.3 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dubodiel v počte 7.
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s §11 ods. 4 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dubodiel ako plný úväzok, t.j.
100%.
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný príspevok pre Rímskokatolícky farský úrad v Dubodiele v sume 5 000,00 EUR na
reštaurovanie a obnovu oltárov v Rímskokatolíckom kostole v Dubodiele.
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti v položke nákup svietidiel VO podľa skutočnosti na sumu
5 790,00 EUR.
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov par. č. 1082/8 a 1083/1 pre firmu TECKLA, s.r.o.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

