ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 26. marca 2019

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Prístrešok na odstavenie techniky na OcÚ
5. Riešenie nájomnej zmluvy so Spolagrom s. r.o.
6. Nákup a predaj techniky OcÚ - informácia
7. Rôzne
8. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, Ing. Judiny, Mgr. Kyselica, Mgr. Petrík Vladimír, Ing. Reis, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (hlavná kontrolórka), Mgr. Malecová (riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel)
Neprítomní (ospravedlnení): p. Petrík Michal
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. Petrík, p. Žáčiková
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4.

Prístrešok na odstavenie techniky na OcÚ
Starosta informoval poslancov a o plánovanej realizácii prístrešku na odstavenie techniky vo dvore
OcÚ v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Poslanci hlasovali: Za: 6, Proti: 0, Zdržal
sa: 0.

5.

Riešenie nájomnej zmluvy so Spolagrom s.r.o.
Vzhľadom k tomu, že ku dnešnému dňu je dlh Spolagra s.r.o. voči obci Dubodiel vo výške 6862,21
EUR (daň z nehnuteľností, poplatok za vodu, prenájom obecných pozemkov). OZ navrhuje
poslednú možnosť úhrady do 30.4.2019. V prípade neuhradenia dlžnej sumy, obec pristúpi
k vypovedaniu nájomnej zmluvy a v predmetnej veci budú prijaté následné právne kroky.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0

6. Nákup a predaj techniky OcÚ
V zmysle uznesenia OZ č. 7/2019 zo dňa 28.1.2019 bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce
zverejnená výzva na predkladanie cenových ponúk na odpredaj prebytočného majetku obce –
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autobus Chavdar a HON 180. Doručené boli 2 cenové ponuky na HON 180; kde úspešný uchádzač
predložil ponuku vo výške 3100,00 EUR.
Ďalej obec obstarala nákladné vozidlo Ford Transit v sume 5890,00 EUR.
7. Rôzne
Starosta informoval o :
- vypracovanom návrhu poistných zmlúv poisťovňou Generali z dôvodu zastarania pôvodných
platných zmlúv. Ďalšie ponuky pre porovnanie budú doručené v najbližších dňoch.
- nákupe 35 ks svietidiel v zmysle uznesenia OZ č. 6/2019 zo dňa 28.1.2019
- prebiehajúcej oprave balkóna KD, ktorý je v havarijnom stave
- uskutočnenom stretnutí v rámci združenia obcí Biomasa Kysucký Lieskovec
- plánovanom nákupe 2 ks informačných meračov rýchlosti, ktoré budú inštalované na vjazde do
obce a pri ZŠ s MŠ v sume 3859,20 EUR. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
- žiadosti p. M. Petríka o predĺženie nájomnej zmluvy v priestoroch bývalého OcÚ na účely
posilňovne. Poslanci schvaľujú predĺženie do 30.4.2020. Za: 6, proti: 0, zdržal sa:0.
- žiadosti p. Trnčáka o odpredaj obecných pozemkov, parc.č. 3629/3 o výmere 7m², 342/4
o výmere 11m² a 342/5 o výmere 13m². Ide o odpredaj hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa
jedná o pozemky, ktoré sa nachádzajú pri nehnuteľnosti žiadateľa a ten sa o pozemok stará
a dlhodobo využíva. Obec tieto pozemky dlhodobo nevyužíva ani využívať neplánuje. Na
základe znaleckého posudku č. 299/2018 spracovaným Ing. Ladislavom Horným OZ schvaľuje
odpredaj obecného majetku priamym predajom v zmysle § 9a ods.1 písm. c) a ods. 5 zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 5,60 EUR za m². Hlasovanie:
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1.
- žiadosti p. Šprtkovej o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 3484/3. Žiadosť bude
posúdená Komisiou pre výstavbu a životné prostredie a prejednaná na ďalšom zasadnutí OZ.
Komisia pre výstavbu a živ. prostredie posudzovala žiadosti RNDr. Petríka, JUDr. Líšku doručené na
predchádzajúce zasadnutie OZ. So svojím stanoviskom oboznámila poslancov a tí ho akceptovali.
Žiadatelia budú s rozhodnutím obce oboznámení.
Prítomní mali pripomienku k súkromnému pozemku Mgr. Forgáča, aby bol obcou vyzvaný na
odstránenie kríkového porastu zasahujúceho do miestnej komunikácie, a ktorý zároveň zabraňuje
prenikaniu svetla z verejného osvetlenia.
Ďalej bola pripomienka k nainštalovaným kamerám na stĺpoch verejného osvetlenia na IBV Za školou.
Na obec nebola doručená žiadosť o povolenie na inštaláciu kamier a bude sa uvedenou situáciou
zaoberať.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel oboznámila prítomných o zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ Dubodiel,
ktoré sa konalo 20.3.2019. Ďalej informovala o požiadavke rodičov detí o predĺženie otváracej doby ZŠ
s MŠ do 16.hod. od 1.4.2019. Poslanci hlasovali: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za pomoc na akcii Fašiangy a zasadnutie ukončil.
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V Dubodiele, 26.03.2019
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

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

Overovatelia: Mgr. Vladimír Petrík, 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 26.03.2019

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
realizáciu prístrešku na odstavenie techniky vo dvore OcÚ

Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
poslednú možnosť úhrady dlžníka Spolagro s.r.o. Dubodiel do 30.4.2019.

Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
nákup 2 ks informačných meračov rýchlosti v sume 3 859,20 EUR.

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov na účely posilňovne do 30.4.2020.

Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
odpredaj obecného majetku priamym predajom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.1 písm.
c) a ods. 5 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre p. Trnčáka
s manželkou.

Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
predĺženie otváracej doby v ZŠ s MŠ do 16. hod. od 1.4.2019.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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