ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 28. septembra 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov
5. Verejné osvetlenie
6. Rôzne
9. Ukončenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ing. Hostačná, Ing. Doktorová, Ing. Judiny, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
Neprítomní (ospravedlnení): p. Stopková, Bc. Piláthyová, p. Jasnický
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal, oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Prítomní: 4, Za: 4 Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Ing. Hostačná a Ing. Judiny.

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

Návrh dodatku č. 1 k VZN 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Na Obecný úrad v Dubodiele bol dňa 18. 07. 2016 doručený protest okresného prokurátora
v Trenčíne proti §2 a §4 VZN obce Dubodiel 1/2013, schváleného OZ v Dubodiele dňa 14. 03.
2013 uznesením č. 2/2013, účinného od 12. 04. 2013, pretože §2 a §4 sú v rozpore s ustanovením
Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Na základe
uvedeného bol vypracovaný návrh dodatku na odstránenie zistených nedostatkov a ktorý
zodpovedá vyššie uvedeným zákonným ustanoveniam. Poslanci hlasovali o Návrhu dodatku č.
1/2016 k VZN č. 1/2013 nasledovne: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

5.

Verejné osvetlenie
Ing. Hostačná predstavila prítomným varianty vyhlásenia súťaže na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Ozrejmila rozdiel medzi vyhlásením súťaže na koncesiu a stavebné práce. Zároveň
pred finálnym rozhodnutím navrhla vypočítať spotrebu energie pre parametre nových svietidiel,
ktoré sú v rámci technických požiadaviek navrhnuté v podmienkach súťaže, vypracovaných Ing.
Hostačnou v spolupráci s Ing. Judinym. Finálne rozhodnutie – koncesná zmluva alebo zmluva
o dielo na stavebné práce - bude závisieť od výsledku výpočtu spotreby elektrickej energie
a dostupnosti finančných prostriedkov obce. Ing. Judiny navrhol zakúpiť LED svietidlo
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a porovnať spotrebu energie. Starosta pripomenul, že hlavným dôvodom realizácie verejného
osvetlenia je zníženie nákladov na elektrickú energiu a nákladov na údržbu verejného osvetlenia.
9. Rôzne
Starosta informoval o:
stretnutí s pracovníkmi Správy ciest v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo na základe obcou
zaslanej žiadosti o spoluprácu pri prekrytí kanála na Galande pozdĺž cesty, ktorej
vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj,
zaslaní žiadosti na Úrad vlády SR, odbor štátnej služby a verejnej služby o vyjadrenie
k vyplácaniu príplatkov za zmennosť v materskej škole,
plánovaných úpravách dvora obecného úradu a oprave časti fasády na budove obecného
úradu,
zaslaní žiadosti na úrad pre reguláciu sieťových odvetví o registrácii verejného
vodovodu,
oprave plynového kotla v nájomnom dome a riešení havarijnej situácie časti
vodovodného potrubia v nájomnom dome. Celková výška nákladov na opravu je
2956,56 EUR, v tejto súvislosti navrhla ekonómka obce financovanie z rezervného
fondu obce a poslanci o tomto návrhu hlasovali: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
zmenách v územnom pláne obce. Na tento účel bude zvolaná stavebná komisia, ktorá
podrobne zistí aktuálny stav a navrhne najlepšie riešenie,
dovoze asfaltovej drte na úpravu problémových úsekov miestnych komunikácií
prijatí 2 zamestnancov na Dohodu o vykonaní práce na rozvoz obedov zo školskej
jedálne stravníkom v obci a na opravárenské a údržbárske práce súvisiace s údržbou
verejného priestranstva obce,
o schválení žiadosti o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby a o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie evidovaného na ÚPSVaR v Trenčíne,
podaní majetkového priznania hlavnej kontrolórky obce.
7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 30. 09. 2016
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.

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

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná, v. r.

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

Ing. Vladimír Judiny, v. r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
2

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 28. septembra 2016

U z n e s e n i e č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Dodatok č. 1/2016 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania
psov.
U z n e s e n i e č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na riešenie havarijnej situácie v nájomnom dome vo
výške 2956,56 EUR.
U z n e s e n i e č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
podanie majetkového priznania hlavnej kontrolórky obce Dubodiel.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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