ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 1. augusta 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Informácia o vyhodnotení ponúk na PD IBV „Za školou“
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
p. Žáčiková, Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Stopková, Bc. Piláthyová,
Ing. Judiny, p. Jasnický
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Zo strany poslancov neboli k predloženému programu vznesené pripomienky alebo
doplnenia. Poslanci o programe hlasovali: Prítomní: 7, Za: 7 Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľky určil Bc. Danu Piláthyovú a p. Annu Stopkovú.

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

Voľba hlavného kontrolóra obce
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §18a, ods. 8 písm. a) sa hlavná kontrolórka
obce vzdala funkcie ku dňu 31. 05. 2016 z dôvodu úspešného výberového konania na pozíciu
ekonómky obce. Dňa 14. 06. 2016 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pracovnej
pozície hlavný kontrolór obce s termínom ukončenia podávania prihlášok do 15. 07. 2016.
V tomto termíne boli doručené 4 prihlášky, ktoré sa na dnešnom mimoriadnom zasadnutí OZ
otvorili, skontrolovali sa požadované doklady a starosta obce informoval o kandidátoch.
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie, v ktorom najviac hlasov získala Ing. Lenka Scheerová.

5.

Informácia o vyhodnotení ponúk na PD IBV „Za školou“
Dňa 11. 07. 2016 bola zverejnená Výzva na predkladanie ponúk na projektovú dokumentáciu
IBV Dubodiel „Za školou“. Lehota doručenia ponúk bola stanovená do 22. 07. 2016 a kritérium
na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Do tohto termínu bolo doručených 6 žiadostí. Dňa
25. 07.2016 o 9:00 boli na Obecnom úrade v Dubodiele tieto ponuky komisionálne otvorené
a vyhodnotené podľa stanoveného kritéria. Jedna ponuka bola zo súťaže vylúčená z dôvodu
nedostatočného oprávnenia poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
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a nesplnenia ďalších formálnych náležitostí výzvy. Úspešným uchádzačom sa stala firma 3D
Partners, s. r. o, Trenčín, pretože predložila najnižšiu cenovú ponuku.
6.

Rôzne.
- Starosta informoval poslancov o doručenom liste z Inšpektorátu práce Trenčín, v ktorom
je vyjadrenie k požadovanému príplatku za zmennosť pedagogických zamestnancov MŠ
Dubodiel. Na základe tohto vyjadrenia patrí pedagogickým pracovníkom zabezpečujúcim
výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole s celodennou výchovou príplatok za
zmennosť. Poslanci požiadali starostu o zaslanie Pracovného poriadku ZŠ s MŠ.
-

Obec Dubodiel sa rozhodla zmodernizovať verejné osvetlenie a v blízkej dobe zverejniť
výzvu na predkladanie cenových ponúk. Ing. Hostačná pripraví návrh verejného
obstarávania, v ktorom budú nastavené hodnotiace kritéria pre lepšie a prehľadnejšie
posúdenie ponúk.

-

Starosta obce informoval poslancov:
• výmene časti vodovodného potrubia v nájomných domoch
• plánovanej II. etape regulácie tepla v ZŠ a KD
• uvedení detského ihriska do prevádzky, nakoľko príslušným stavebným úradom
bolo vydané rozhodnutie, výrobcom predložené vyhlásenie o zhode a technickou
inšpekciou predložený certifikát zhody

-

Ing. Hostačná informovala o výsadbe zelene na námestí obce. Výsadbový plán
vypracovala firma Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o., Dubnica nad Váhom. Prípravné
práce už boli zrealizované a v najbližších dňoch sa začne s výsadbou.

7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 03. 08. 2016
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.
Overovatelia: Bc. Dana Piláthyová, v.r.
Anna Stopková, v. r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 1. augusta 2016

U z n e s e n i e č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
1. konštatuje,
že sa voľba hlavného kontrolóra obce Dubodiel uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Lenku Scheerovú na obdobie
šiestich rokov od 15. 8. 2016 do 14. 8. 2022,
3. určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 15. 8. 2016 plat hlavného kontrolóra vo výške 114 EUR na základe jeho
úväzku 10% podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
U z n e s e n i e č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
informáciu o vyhodnotení ponúk na predkladanie projektovej dokumentácie IBV – „Za školou“.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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