ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 15. júla 2019
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 – schválenie
5. Oprava strechy KD - informácia
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, Ing. Judiny, Mgr. Kyselica, Mgr. Petrík Vladimír, p. Petrík Michal, Ing. Reis,
p. Žáčiková,
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 7, Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Mgr. Kyselica a p. Petrík Michal

3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008
Dňa 25.6.2019 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený Návrh dodatku č. 5 k VZN
obce Dubodiel č. 1/2008, v ktorom sa mení výška príspevkov na školský klub a upravuje výška
nákladov na nákup potravín. Schválený dodatok bude zverejnený na webovej stránke obce.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
5.

Oprava strechy KD - informácia
V priebehu mesiaca jún bola zrealizovaná oprava strechy kultúrneho domu a kompletne vymenený
odkvapový systém firmou Real-Bau SK, s.r.o., ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku
v celkovej sume 20 133,70 EUR.

6. Rôzne
Starosta informoval prítomných o:
• neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na projekt Kamerový systém v obci
Dubodiel
• oprave komínov a výmene odkvapového systému na polyfunkčnej budove vo dvore OcÚ
• betónovaní plochy vo dvore OcÚ
• oslovení firiem o vypracovanie cenovej ponuky na Záverečnú správu o vodných zdrojoch
1

•
•

•
•
•

investičnom zámere plynofikácie polyfunkčnej budovy vo dvore OcÚ. Hlasovanie: Za: 7, Proti:
0, Zdržal sa: 0.
zvýšenej premávke ťažkotonážnych vozidiel cez obec z dôvodu budovania MK na Kulháni.
Starosta požiadal Lesy SR, š.p. o okamžité zastavenie prepravy stavebného materiálu cez našu
obec
investičnom zámere asfaltovania areálu ZŠ s MŠ Dubodiel a príjazdu do dvora OcÚ.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
posedení na Kyselke, ktoré už tradične organizuje Klub dôchodcov
zozname prijatých detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

Poslanec Michal Petrík navrhol osadenie hydrantu na hornom konci s čím všetci prítomní súhlasili.
Starosta poďakoval všetkým za pomoc a spoluprácu pri organizovaní kultúrno-spoločenskej akcie
Vinohrátky a požiadal o spoluprácu na nadchádzajúcej akcií, ktorú organizuje združenie obcí
Mikroregión Machnáč-Inovec dňa 27.7.2019 v Motešiciach.

V Dubodiele, 17.07.2019

Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová

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

Overovatelia: Mgr. Ján Kyselica

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

Michal Petrík

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

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiel
konaného dňa 15. júla 2019

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008
-

mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
investičný zámer plynofikácie polyfunkčnej budovy vo dvore OcÚ.

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
investičný zámer asfaltovania areálu ZŠ s MŠ Dubodiel a príjazdu do dvora OcÚ.

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce

3

