ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 30. augusta 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. IBV „Za školou“
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
7. Regulácia objektov zásobovaných teplom z biomasovej kotolne – ZŠ, KD
8. Rôzne
9. Ukončenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
p. Žáčiková, Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Stopková, Bc. Piláthyová,
p. Jasnický, Ing. Scheerová (kontrolórka obce)
Hostia: Mgr. Andrea Malecová (riaditeľka ZŠ s MŠ), p. Mária Žáková (zástupkyňa pre MŠ)
p. Renata Danková (ekonómka školy)
Neprítomní: Ing. Judiny (ospravedlnený)

1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal, oboznámil ich s programom
zasadnutia a navrhol zmenu v programe, začať rokovanie témou týkajúcou sa zmennosti
učiteľov v materskej škole. Zo strany poslancov neboli k predloženému programu vznesené
pripomienky alebo doplnenia. 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 určil p. Žáčikovú a p. Jasnického.

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

Zmennosť v MŠ
Zasadnutia sa zúčastnilo aj vedenie ZŠ s MŠ v Dubodiele. Starosta obce informoval
prítomných, že doteraz sa príplatky za zmennosť neriešili z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Starosta obce ako zástupca zriaďovateľa zatiaľ neodporúča vedeniu školy tieto
príplatky vyplácať a požiada o definitívne stanovisko Úrad vlády SR.
Pani Žáková sa vyjadrila, že na základe doručeného listu z Inšpektorátu práce v Trenčíne patrí
pedagogickým zamestnancom v MŠ príplatok za zmennosť. Poslankyňa Ing. Doktorová
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uviedla, že v zmysle Vyhlášky 306/2008 o materských školách § 2 ods. 2, materská škola s
celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od
06,00 hodiny do 18,00 hodiny podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov. Na
základe uvedeného navrhli poslanci predĺžiť prevádzku materskej školy. Pani Žáková nemá
námietky a po dohode so zákonnými zástupcami detí je možné prevádzkové hodiny upraviť.
5.

IBV „Za školou“
Dňa 11. 08. 2016 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parciel (p. Valko, p. Hlobeňová, p.
Milovský, p. Kováč) susediacich s pozemkom určeným na IBV. Projektant Ing. Trunek
predstavil možný variant „A2“, kde by bola na časti súkromných parciel vybudovaná
príjazdová cesta k plánovaným rodinným domom, čím by sa zvýšila aj hodnota pozemkov
súkromných vlastníkov. Nakoľko nie všetci vlastníci súhlasili, bude sa postupovať podľa
variantu „C“.

6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce Ing. Scheerová predložila na rokovanie plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2016. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 15. 08.
2016, zvesený bol 30. 08. 2016. 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 2016 hlasovali poslanci
nasledovne: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
Starosta predložil poslancom na schválenie Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bolo vypracované externou
firmou v zmysle zákona 79/2015 Zb. z. o odpadoch. Návrh VZN bol dňa 23. 06. 2016
zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. Od občanov neboli žiadne
pripomienky a zo strany poslancov navrhla Ing. Doktorová o úpravu pravopisu v § 6.
O VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hlasovali
poslanci: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
8. Regulácia objektov zásobovaných teplom z biomasovej kotolne – ZŠ, KD
V dňoch 12. 08. 2016 bola realizovaná II. etapa regulácie objektov zásobovaných teplom
z biomasovej kotolne v kultúrnom dome a základnej škole v celkovej sume 7 962,84 EUR,
Ekonómka obce navrhla financovanie z rezervného fondu, ktorý je možné použiť na investície,
resp. riešenie havarijných situácií. Poslanci hlasovali o použití finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce na úhradu nákladov na reguláciu tepla v KD a ZŠ vo výške 7 962,84
EUR. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

9. Rôzne
•

Základná škola s materskou školou predložila na rokovanie OZ žiadosť o schválenie
cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou
v Dubodiele. Podmienky stravovania sú zapracované v Prevádzkovom poriadku
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schválenom Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne. Ďalej žiadajú
o navýšenie príjmovej časti rozpočtu za stredisko školská jedáleň o 1 500 EUR,
nakoľko bol prekročený výber režijných poplatkov. Hlasovanie: Za. 6, Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
• Mgr. Malecová ďalej poslancov informovala, že ZŠ sa snaží vyhovieť rodičom a
z tohto dôvodu predĺži prevádzku školského klubu do 15.30, čím sa zvýši úväzok
vychovávateľky v školskom klube.
• Ekonómka školy prezentovala finančnú analýzu hospodárenia za jednotlivé strediská
k 31. 07. 2016.
• Starosta obce informoval poslancov o doručenom stanovisku z OÚ odboru školstva
vo veci výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Dubodiele, kde je
uvedené, že Mgr. Andrea Malecová má byť vymenovaná do funkcie riaditeľa školy
na dobu, po ktorú prerušil vykonávanie funkcie riaditeľ školy z dôvodu výkonu
verejnej funkcie.
• Starosta ďalej informoval o:
zrealizovaní prístrešku k domu smútku
výsadbe zelene na námestí obce
Ing. Hostačná navrhla miestnym rozhlasom upozorniť občanov, aby
sa nebicyklovali a nešliapali po vysadených rastlinách
uskutočnenej brigáde na Kyselke, ktorá bola znečistená po prívalových
dažďoch
natieraní zábradlia po obci
položení dlažby na schodoch obecného úradu
čiastočnej oprave regulácie potoka. Práce realizovali pracovníci Správy
povodia hornej Nitry
renovácii múrika a plota na cintoríne
použití asfaltovej drte na úpravu problémových úsekov miestnych
komunikácií
stretnutí s nájomníkmi v bytových domoch, kde sa zúčastnili aj
zástupcovia BYTOSu.
• Pani Jana Malecová a pani Eva Kopecká predložili žiadosť o predĺženie nájmu
nebytových priestorov na účely cvičenia Pilates a Jumping. Obecné zastupiteľstvo
schválilo uzavretie novej zmluvy o prenájme nebytových priestorov s mesačným
poplatkom vo výške 10 EUR mesačne. Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1
• Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo sťažnosťou pani Janegovej, ktorá bude ďalej riešená
komisiou pre verejný poriadok a sociálne veci.
7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

.....................................
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Overovatelia: Angela Žáčiková, 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 30. augusta 2016

U z n e s e n i e č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
U z n e s e n i e č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni a zvýšenie príjmovej časti rozpočtu za stredisko
školská jedáleň o 1.500 EUR.

U z n e s e n i e č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu na investíciu „Regulácia objektov zásobovaných teplom z biomasovej
kotolne Dubodiel“ – II. etapa a na vybudovanie prístrešku k domu smútku.

U z n e s e n i e č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
žiadosť o prenájme nebytových priestorov na účely cvičenia p. Kopeckej a p. Malecovej.

U z n e s e n i e č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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