ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 12. decembra 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019
5. Rozpočet obce na roky 2017 – 2019 schválenie
6. Rôzne
9. Ukončenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ing. Hostačná, Ing. Doktorová , p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Piláthyová, p. Stopková,
p. Žáčiková, Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
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: p. Jasnický a Ing. Judiny.

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Hlavná kontrolórka Ing. Doktorová predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na
roky 2017-2019, v ktorom vychádzala z dvoch hľadísk, a to zákonnosť a metodická správnosť
predloženého návrhu. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh viacročného rozpočtu obce
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj so všeobecne
záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený
v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Hlavná kontrolórka odporúča predložený návrh rozpočtu schváliť.

5. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019
V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení je obec
povinná zostavovať rozpočet v členení: predchádzajúce dva roky, rozpočet bežného roka
a návrh rozpočtu na tri nasledujúce roky. Návrh rozpočtu obce Dubodiel na rok 2017 pokračuje
vo výsledkoch hospodárenia z uplynulých rokov s prihliadnutím na ekonomickú situáciu roku
2017. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy
a výdavky. Celkový rozpočet Obce Dubodiel je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo
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výške 137 EUR. V návrhu rozpočtu sú zohľadnené dotácie pre TJ Družstevník Dubodiel vo
výške 2 000 EUR, Stolnotenisový klub Dubodiel vo výške 300 EUR a DHZ Dubodiel vo výške
700 EUR. Poslanci o návrhu rozpočtu hlasovali: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

9. Rôzne
•

•

•

•

Pani Mgr. Zdenka Kyselicová predložila žiadosť o predĺženie nájmu nebytových
priestorov na účely kurzu anglického jazyka. Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie
novej zmluvy o prenájme nebytových priestorov 1x týždenne s mesačným poplatkom
vo výške 5 EUR mesačne. Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Základná škola s materskou školou predložila na rokovanie OZ žiadosť o navýšenie
príjmovej časti rozpočtu v stredisku Školský klub o 210 EUR, Materská škola o 144
EUR, Školská jedáleň o 991 EUR a úpravu rozpočtu o výšku preplatkov z RZZP.
Hlasovanie: Za. 7, Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Spoločnosť Synot tip, a. s. požiadala o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej
kancelárie v prevádzke Pohostinstvo u Jána. Poslanci súhlasia s umiestnením stávkovej
kancelárie do 31. 12. 2017. Hlasovanie: Za. 7, Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo žiadosťou občanov (p. Mikula, p. Bulejko, p.
Petrík, p. Šatura) o súhlas na vybudovanie podzemného vedenia elektrickej energie cez
obecnú parc. č. register „E“ 512/1 k pozemkom v ich vlastníctve. Poslanci sa
k predmetnej žiadosti vyjadria až na základe odporučenia stavebnej komisie.

7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za zodpovednú prácu počas celého roka. Vyzdvihol aktívnu
účasť na zasadnutiach, ktorých bolo v tomto roku 12 a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 14. 12. 2016

Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.
Overovatelia: Ing. Vladimír Judiny, v. r.
Jozef Jasnický, v. r.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 12. decembra 2016

Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Lenky Doktorovej k návrhu rozpočtu Obce Dubodiel na roky
2017 - 2019.

Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
- zostavenie a predloženie návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 bez programovej
štruktúry.
- rozpočet Obce Dubodiel na rok 2017 s prebytkom vo výške 137 EUR.
berie na vedomie
- návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019.
ukladá
- ekonómke obce zabezpečiť vypracovanie položkového finančného rozpočtu na rok 2017,
- oznámiť RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel rozpis schváleného
rozpočtu.

Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Mgr. Zdenke Kyselicovej za účelom kurzu anglického
jazyka – 1x týždenne s mesačným poplatkom vo výške 5 EUR.

Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
navýšenie príjmovej časti rozpočtu v stredisku Školský klub o 210 EUR, Materská škola o 144
EUR, Školská jedáleň o 991 EUR a úpravu rozpočtu o výšku preplatkov z RZZP.

Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
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umiestnenie stávkovej kancelárie v prevádzke Pohostinstvo u Jána č. 183, Dubodiel na dobu
určitú, a to do 31. 12. 2017.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r
starosta obce
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