ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 23. apríla 2018

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. IBV Galanda – informácia
5. Schválenie VZN 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Linhartová, p. Stopková, p. Žáčiková, Ing.
Doktorová (hlavná kontrolórka obce)
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Hostačná

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. Doktorovú a p. Žáčikovú.
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4.

IBV Galanda – informácia
Dňa 13.04.2018 sa na podnet starostu obce uskutočnilo stretnutie majiteľov pozemkov v časti obce
Galanda. Z devätnástich pozvaných majiteľov pozemkov, sa stretnutia zúčastnilo sedemnásť.
Starosta obce informoval zúčastnených o potrebe predaja pozemkov jednému investorovi, ktorý
bude riešiť všetky úkony súvisiace s individuálnou bytovou výstavbou. Predstavil dve možnosti
predaja, a to súkromnému developerovi, resp. obci. Niektorí z prítomných boli za predaj
súkromnému investorovi, iní za predaj obci, všetci však s predajom súhlasili. Ďalší postup
a realizácia je v súčasnosti v štádiu rokovania a zvažovania následných krokov a finančných
možností.

5.

VZN 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane
V zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 zákona č. 181/2014 Zb.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva obec všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na
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verejných priestranstvách v čase volebnej kampane. Predmetné VZN bolo v zákonom stanovenej
lehote predložené na pripomienkovanie, zverejnené úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa
12.03.2018 a zvesené dňa 27.03.2018. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
6. Rôzne
Starosta informoval o:
- začatí procesu prípravy rekonštrukcie miestnej komunikácie „Závršie“,
- zatekajúcej streche kultúrneho domu,
- vymaľovaní a výmene obkladu na chodbe OcÚ,
- čistení potoka pracovníkmi Povodia Hornej Nitry
- uskutočnenej brigáde čistenia okolia obce, ktorú zorganizoval klub dôchodcov a poľovnícke
združenie Hradište,
- žiadosti p. Kopeckej a p. Mgr. Kyselicovej o skončení nájmu k 30.04.2018. Hlasovanie: Za: 6,
Proti: 0, Zdržal sa: 0,
- uzatvorení nájomnej zmluvy na účely posilňovne v nových priestoroch budovy č. 34 od
01.05.2018 do 30.04.2019. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
- podaní majetkového priznania: Mgr. Prechádzka – starosta obce, Ing. Doktorová – kontrolórka
obce, Mgr. Malecová – riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel. Poslanci vzali na vedomie.
Ing. Doktorová navrhla, aby starosta obce vyzval predsedu Spoločenstva vlastníkov urbárskych lesov
a pasienkov Dubodiel na tému nájsť spoločné riešenie ohľadne opravy miestnej komunikácie časť
parcely 1544/2, ktorá je v ich vlastníctve, ako aj dobudovania cesty smerom na „Vinohrádok“ po IBV
v súvislosti s dobudovaním cesty „Závršie“.

7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 24. 04. 2018

Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

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

Overovatelia: Ing. Katarína Doktorová, v.r.

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

Angela Žáčiková, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 23.04.2018

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
skončenie nájmu nebytových priestorov na účely cvičenia Pilates a výučby anglického jazyka
k 30.04.2018.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na účely posilňovne od 01.05.2018 do 30.04.2019.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (Mgr. Prechádzka,
Ing. Doktorová, Mgr. Malecová)

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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