ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 28. mája 2019

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Návrh Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2018
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, Ing. Judiny, Mgr. Kyselica, p. Petrík, Ing. Reis, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (hlavná kontrolórka)
Neprítomní (ospravedlnení): Mgr. Petrík
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. Judiny, Ing. Reis
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Návrh Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2018
Dňa 06. 05. 2018 bol vyvesený na pripomienkovanie návrh Záverečného účtu obce Dubodiel za rok
2018. 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 2018.
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. 2018 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 2018 prebytkové, možno konštatovať, že obec
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vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne a odporúča schváliť Záverečný účet obce
Dubodiel za rok 2018 bez výhrad. Poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
Poslanci hlasovali o schválení predloženého Záverečného účtu obce Dubodiel za rok 2018
a celoročného hospodárenia bez výhrad. Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
Ekonómka obce informovala poslancov o spôsobe výpočtu prebytku hospodárenia, ktorý bol za rok
2018 vo výške 40 353,27 EUR. Poslanci hlasovali o použití prebytku rozpočtového hospodárenia
a prevode finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 40 353,27 EUR.
Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce Ing. Lenka Doktorová predložila na rokovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019. 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 2019 hlasovali poslanci nasledovne: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.
6. Rôzne
Starosta informoval o :
- doručení cenových ponúk na opravu strechy KD. Najnižšiu cenovú ponuku predložila firma
Real-Bau SK, s.r.o. vo výške 20 133,70 EUR. Poslanci schvaľujú financovanie opravy strechy
KD z rezervného fondu obce. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
- nákupe 2 ks meračov rýchlosti pri vstupe do obce a pri ZŠ s MŠ Dubodiel. Poslanci navrhli
zakúpiť ešte 1 kus v smere od Čuklasoviec. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
- podpísaní zmluvy na pridelenie hasičského vozidla
- podaní žiadosti o NFP na projekt Wifi pre Teba
- podaní žiadosti o dotáciu z MINV v rámci opatrenia prevencia kriminality na nákup a montáž
kamerového systému
- kontrole na mieste z Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR na dodržiavanie všeobecne
záväzných predpisov a ostatných podmienok pri hospodárení s dotáciou na Opravu hasičskej
zbrojnice v obci Dubodiel. Vykonanou kontrolou neboli zistené porušenia osobitných predpisov
a interných noriem.
- návrhu p. Františka Judinyho na zhotovenie mramorového pamätníka obetiam 1. a 2. svetovej
vojny. Vzhľadom na vysoké náklady na realizáciu poslanci navrhli vyhotovenie pamätnej
tabule.
- doručenej žiadosti o príspevok vo výške 500 EUR pre hokejový klub Nové Mesto nad Váhom.
Poslanci nesúhlasia s poskytnutím fin. príspevku. Hlasovanie: Za: 0, Proti: 6, Zdržal sa: 0.
- dohode o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ Bánovce nad Bebravou a úhrade
nákladov vo výške 15 EUR. Hlasovanie: Za: 0, Proti: 6, Zdržal sa: 0.
Komisia pre výstavbu a živ. prostredie posudzovala žiadosť p. Judinyho a p. Jasnickej o vydanie
súhlasného stanoviska pre výstavbu komunikácie na parc. č.: 2480/4, 2480/5, 2481/3 a o uzatvorení
nájomnej zmluvy na dobu výstavby komunikácie. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Poslanec Petrík ako predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov informoval prítomných o kontrole majetkových priznaní vedúcich zamestnancov pri
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výkone práce vo verejnom záujme. Majetkové priznania boli podané v zákonom stanovenej lehote do
31.3.2019. Poslanci berú na vedomie.
Ekonómka informovala o zostavení Konsolidovanej účtovnej závierky a Konsolidovanej výročnej
správe obce Dubodiel za rok 2018. K uvedeným bola vypracovaná správa nezávislého audítora, kde je
uvedené, že neboli zistené významné nesprávnosti a informácie uvedené v konsolidovanej výročnej
správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2018. Poslanci berú na vedomie.
Poslankyňa Ing. Hostačná oboznámila prítomných so zámerom úpravy námestia obce. Do ďalšieho
zasadnutia bude vypracovaná vizualizácia.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 29.05.2019
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.
Overovatelia: Ing. Vladimír Judiny, v.r.
Ing. Peter Reis, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 28.05.2019

Uznesenie č. 17 /2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018.
Uznesenie č. 18 /2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora za rok 2018.
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 40 353,27 EUR.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
financovanie opravy strechy na KD z rezervného fondu obce v sume 20 133,70 EUR.
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup 1 ks merača rýchlosti.
Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
finančný príspevok v sume 500,00 EUR pre hokejový klub Nové Mesto nad Váhom.
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Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
financovanie záujmového vzdelávania v CVČ Bánovce nad Bebravou.
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vydanie súhlasného stanoviska pre výstavbu komunikácie na parc. č. 2480/4, 2480/5 a 2481/3
a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Milanom Judinym a Tatianou Jasnickou na dobu výstavby
komunikácie.
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Konsolidovanú účtovnú závierku obce Dubodiel za rok 2018, Konsolidovanú výročnú správu obce
Dubodiel za rok 2018 a správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

5

