ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 2. novembra 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. IBV „Za školou“
5. Verejné osvetlenie
6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
7. Rôzne
8. Ukončenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Piláthyová, p. Stopková, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (kontrolórka obce), Mgr. Malecová (riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel)
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Doktorová
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal, oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Prítomní: 6, Za: 6 Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Bc. Piláthyová, p. Stopková

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

IBV „Za školou“
Starosta informoval o aktuálnom stave postupu činnosti súvisiacich s IBV „Za školou“. Projekčné
práce boli ukončené a odovzdané. V súčasnosti prebiehajú činnosti súvisiace s územným
rozhodnutím a stavebným konaním. Taktiež informoval o rokovaní s pracovníkmi Krajského
pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorý vydal rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania
archeologického prieskumu v predmetnej lokalite, s ktorým obec nesúhlasí a podá voči nemu
odvolanie.

5.

Verejné osvetlenie
Starosta oboznámil prítomných o nevyhovujúcom stave niektorých svietidiel verejného
osvetlenia. Prebehla diskusia, z ktorej vzišiel návrh zakúpiť nevyhnutný počet svietidiel na
zabezpečenie výmeny a bezporuchový chod verejného osvetlenia.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali: Za:6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
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6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce odprezentovala správu z kontrolnej činnosti zameranú na kontrolu
pokladničnej knihy a pokladničných dokladov za mesiace máj až september a kontrolu
prijatých
faktúr za obdobie jún až august, kde v závere skonštatovala, že obec postupovala
v súlade so zákonom a pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky a finančné prostriedky
sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
7. Rôzne
Na dnešnom zasadnutí OZ sa zúčastnila aj riaditeľka Základnej školy s materskou školou
v Dubodiele. Poďakovala za účasť a spoluprácu pri organizovaní osláv 50. výročia otvorenia
školskej budovy. Ďalej informovala o plánovanom osadení dopravného značenia - zníženie
rýchlosti pri škole. Ing. Hostačná navrhla stretnutie stavebnej komisie za účelom riešenia
provizórneho chodníka pozdĺž hlavnej cesty v smere od školy k futbalovému ihrisku.
Starosta informoval o doručenej odpovedi z Úradu vlády Slovenskej republiky, týkajúcej sa
žiadosti o vyjadrenie k vyplácaniu príplatkov za zmennosť v materskej škole. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo, že budú príplatky za zmennosť učiteľkám v materskej škole
preplatené.
Hlasovanie: Za: 5, Zdržal sa: 1, Proti: 0.
Starosta ďalej informoval o:
Vyjadrení z Úradu TSK na žiadosť o spoluprácu pri prekrytí kanála na Galande,
v ktorom informovali, že tento rok nemajú vyčlenené finančné prostriedky a našu
žiadosť evidujú a podľa finančných možností rozpočtu bude v nasledujúcom roku
riešená
zbere veľkoobjemového odpadu
odvoze elektroodpadu a kovového šrotu
nutnosti osadenia meračov na každý radiátor v nájomných domoch a 2 kalorimetrov na
sledovanie spotreby tepla
dovoze asfaltovej drte na úpravu problémových úsekov miestnych komunikácií
nákupe 25 ks nových stolov do kultúrneho domu
osadení dopravného zrkadla na križovatke
oprave garáže obecného úradu
položení korugovanej rúry v hornej časti obce ako protipovodňové opatrenie
doručenej žiadosti od p. Miklovičovej o zabezpečenie verejného osvetlenia na súkromnú
parcelu. Obecné zastupiteľstvo zamietlo túto žiadosť s odôvodnením, že sa nejedná
o verejné priestranstvo, ale o súkromný pozemok.
plánovanom nákupe skladacích predajných stánkov
Ekonómka obce informovala o potrebe úpravy rozpočtu; navýšenie v príjmovej časti rozpočtu
za refundáciu z Bytos-u za rok 2015 vo výške 2 124,76 EUR a vo výdavkovej časti v položke
Dohody o sumu 3 891,85 EUR. Ďalej navrhla presun finančných prostriedkov z položky
Rozvoj bývania- časť Galanda do položky Rozvoj bývania-časť Za školou vo výške 10 900
EUR. Hlasovanie: Za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
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Poslankyňa Stopková navrhla zakúpiť žalúzie do izby tradícií nachádzajúcej sa v priestoroch
základnej školy. Hlasovanie: Za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0.
Poslankyňa Hostačná informovala o zvolení novej predsedkyne kultúrnej komisie p. Angely
Žáčikovej.
7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dubodiele, 04. 11. 2016
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.

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

Overovatelia: Anna Stopková, v. r.

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

Bc. Dana Piláthyová, v. r..

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 2. novembra 2016

U z n e s e n i e č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
nákup nevyhnutného počtu svietidiel verejného osvetlenia.
U z n e s e n i e č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dubodiel.
U z n e s e n i e č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
vyplácanie príplatkov za zmennosť v materskej škole a ich spätné doplatenie v mesačných splátkach.
U z n e s e n i e č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje navýšenie v príjmovej časti rozpočtu za refundáciu z Bytos-u za rok 2015 vo výške
2 124,76 EUR a vo výdavkovej časti v položke Dohody o sumu 3 891,85 EUR. Presun finančných
prostriedkov z položky Rozvoj bývania- časť Galanda do položky Rozvoj bývania-časť Za školou vo
výške 10 900 EUR.
U z n e s e n i e č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
zakúpenie žalúzií do izby tradícií v základnej škole.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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