ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 28. mája 2018
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Miestna komunikácia „Závršie“
5. Miestna komunikácia „Nad otočom“
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny, p. Stopková, p. Žáčiková, Ing.
Doktorová (kontrolórka obce)
Hostia: Mgr. Kyselica, p. Peter Jasnický, p. Michálech, p. Michálechová
Neprítomní (ospravedlnení): Bc. Linhartová

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. Lenka Doktorová
Za overovateľov: Ing. Judiny, p. Jasnický
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené.
4. Miestna komunikácia „Závršie“
Starosta informoval prítomných o doručení žiadosti občanov, ktorí si vyžiadali verejnú
schôdzu. Starosta navrhol stretnutie občanov dňa 31.05.2018, t. j. vo štvrtok.
Poslankyňa Ing. Doktorová navrhla, aby sa verejnej schôdze zúčastnili aj členovia stavebnej
komisie.
Ďalej starosta poslancov informoval v akom štádiu sa nachádza žiadosť o NFP z Programu
rozvoja vidieka na rekonštrukciu miestnej komunikácie „Závršie“, ktorý je ku dňu 28.5.2018 stále
v procese vyhodnocovania.

K problematike miestnej komunikácie „Závršie“ sa vyjadril aj Mgr. Kyselica, ktorý v mene
občanov položil niekoľko otázok. Tieto otázky boli zodpovedané, ale bližšie informácie budú
poskytnuté na verejnej schôdzi.
Poslankyňa p. Stopková navrhla aby účastníkom „závršnej“ cesty boli zaslané pozvánky.
5. Miestna komunikácia „Nad otočom“
Starosta navrhol schváliť investičný zámer realizácie miestnej komunikácie „ Nad otočom“.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Poslankyňa Ing. Doktorová navrhuje, aby sa zvolala stavebná komisia. Ďalej navrhuje
vypracovať 2 cenové ponuky a to:
1. Pokládka asfaltového koberca
2. Pokládka asfaltového koberca + zahrnutie kanálov
Po bode č. 5 poslankyňa Anna Stopková odišla.
6. Rôzne

Starosta informoval prítomných o:
•
•
•
•

oprave strechy na náraďovni pri OcÚ a fasády viacúčelovej budovy pri OcÚ
zakúpení obrubníkov na miestnu komunikáciu „Závršie“
oprave vodovodnej prípojky
žiadosti o pridelení nájomného bytu pre p. Trnčáka.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

Poslanec Ing. Judiny informoval, že v najbližšom čase budú zapojené rozvodové skrine na IBV „Za
školou“.
Poslanec Jozef Jasnický sa vzdáva funkcie predsedu stavebnej komisie.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 31.05.2018
Zapísala: Ing. Lenka Doktorová , v.r.

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

Overovatelia: Ing. Vladimír Judiny, v.r.

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

Jozef Jasnický, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 28.05.2018

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
investičný zámer na rekonštrukciu miestnej komunikácie „Nad otočom“.

Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu pre p. Trnčáka.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

