ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 27. júna 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. IBV za školou.
5. Kolaudácia vodovodu.
6. Rôzne.
7. Ukončenie.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
p. Žáčiková, Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Stopková, Bc. Piláthyová,
Ing. Judiny
Neprítomný a ospravedlnený bol 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: 6, Za: 6, Proti:0, Zdržal sa: 0.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov.
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Elenu Malecovú.
Za overovateľky určil Ing. Katarínu Doktorovú a Ing. Eriku Hostačnú.

3. Kontrola uznesení.
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené až na uznesenie č. 23/2016, nakoľko stretnutie vlastníkov poľovných pozemkov
začlenených do spoločného poľovného revíru „HRADIŠTE“ sa zatiaľ neuskutočnilo.
4. IBV za školou.
Dňa 20. 6. 2016 sa konalo mimoriadne zasadnutie OZ za účasti členov stavebnej komisie
a zástupcu projektanta ohľadne IBV za školou. Predložených bolo 5 variantov riešenia.
Poslanci sa prikláňajú k variantu „A2“, avšak pri tomto variante bude potrebné osloviť
vlastníkov susedných pozemkov z dôvodu vybudovania prístupovej cesty. Starosta sa
stretne s dotknutými vlastníkmi a pokúsi sa s nimi dohodnúť na prenechaní 4 m širokého
pásu pre potreby vybudovania prístupovej komunikácie. Súkromným vlastníkom by sa
výrazne zhodnotili pozemky. Pokiaľ nebudú vlastníci súhlasiť, poslanci sa dohodli na
variante „C“.
5.

Kolaudácia vodovodu.
Starosta informoval poslancov, že k vydanému Rozhodnutiu na povolenie užívania
stavby „Verejný vodovod Dubodiel“, neboli vznesené žiadne pripomienky. Rozhodnutie
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Okresného úradu v Trenčíne – odbor starostlivosti o životné prostredie, nadobudlo dňa
24. 6. 2016 právoplatnosť a „Verejný vodovod Dubodiel“ je skolaudovaný.
6.

Rôzne.
- Dobrovoľný hasičský zbor Dubodiel požiadal obecné zastupiteľstvo o mimoriadnu
dotáciu pri príležitosti 90. výročia vzniku DHZ v predpokladanej výške 500 EUR.
Finančné prostriedky by boli použité na zabezpečenie osláv, ktoré sú naplánované na
24. 7. 2016. Išlo by o výdavky na občerstvenie pre hostí, ocenenie bývalých členov
a funkcionárov, darčekové predmety a pod.. Ing. Doktorová navrhla poskytnúť sumu
800 EUR, Ing. Judiny 600 EUR. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o dotáciu podľa
platného VZN Obce Dubodiel o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, Ing. Malecová
navrhla navýšenie výdavkovej časti rozpočtu obce pre DHZ (funkčná klasifikácia
03.2.0) a finančné prostriedky účelovo viazať na výdavky spojené s oslavami 90.
výročia DHZ Dubodiel. Poslanci hlasovali o navýšení výdavkov bežného rozpočtu
obce o sumu 600 EUR pre uvedený účel: Prítomní: 6, Za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0.
- Základná škola s materskou školou v Dubodiele požiadala listom zo dňa 24. 6. 2016
o zapojenie príspevku z ÚPSVaR Trenčín v zmysle uzatvorenej Dohody č. 15/§50j/NS
2015 do svojho rozpočtu v sume 1 342,30 EUR. Prijaté prostriedky budú použité na
refundáciu tarifného platu a odvodov do poisťovní učiteľky v predškolskom zariadení.
Ďalej požadujú presun rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu medzi
strediskami funkčnej klasifikácie 09.5.0 Školský klub a 09.6.0.2 - Školská jedáleň
v sume 1000 EUR. Uvedená čiastka nezvyšuje celkový rozpočet, ide iba o presun
medzi strediskami z dôvodu poddimenzovaného rozpočtu pre školskú jedáleň na rok
2016. Poslanci o presune hlasovali: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
V súvislosti s rozpočtom ŠJ je potrebné prehodnotiť VZN obce, ktorým sa určujú
normatívy na financovanie originálnych kompetencií.
- Obci Dubodiel bol poukázaný príspevok z ÚPSVaR Trenčín v sume 448,65 EUR. Ide
o refundáciu mzdy znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je v obci
zamestnaný v zmysle Dohody č. 3/§50j/NS 2016. Spolu s príspevkom z ÚPSVaR pre
ZŠ s MŠ Dubodiel sa celkové bežné príjmy obce zvýšia o sumu 1 790,95 EUR,
celkové bežné výdavky obce sa zvýšia o sumu 448,65 EUR a celkové výdavky RO sa
zvýšia o sumu 1 342,30 EUR. Poslanci hlasovali o predložených zmenách bežného
rozpočtu: Prítomní: 6, Za: 6, Proti:0, Zdržal sa: 0.
- Ing. Malecová informovala poslancov o úprave dotácie na prenesený výkon štátnej
správy na úseku matriky, ktorá sa zvyšuje o sumu 42,41 EUR. Finančné prostriedky sú
určené na osobné náklady pre matrikárky, t.j. na mzdy a odvody. O sumu 42,41 EUR
sa zvyšuje príjmová aj výdavková časť bežného rozpočtu obce. Poslanci vzali uvedené
na vedomie.
- Na obecný úrad doručil JUDr. Dušan Kazár Pokus o zmier, v ktorom vyzýva
na doplatenie príplatku za zmennosť pre učiteľky materskej školy p. Máriu Žákovú
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a p. Lenku Žáčikovú za tri roky spätne. Vyplatenie požaduje najneskôr vo výplatnom
termíne za jún, t.j. do 15. 7. 2016, inak bude vec postúpená na súd. Uvedený príplatok
za zmennosť je možné určiť v rozpätí od 2,1 % do 16,4 % z hrubej mzdy zamestnanca.
Poslanci požadujú vyčísliť predpokladané náklady na príplatok za zmennosť za
uvedené obdobie a tiež aktualizovať a prepracovať pracovný poriadok školy, v ktorom
by bol jednoznačne uvedený rozvrh pracovného času učiteľky MŠ (priama práca
s deťmi ako i príprava na vyučovanie). Nakoľko na problematiku zmennosti učiteľov
MŠ je viacero právnych názorov, škola listom požiada Inšpektorát práce v Trenčíne
o zaujatie stanoviska k uvedenej problematike.
- Nájomníci bytových domov súp. č. 421 a 422 podali sťažnosť vo veci vyúčtovania
dodávky tepla, TÚV a ostatných služieb za rok 2015, ktoré zabezpečuje pre obec firma
Bytos, s.r.o., Trenčín. Nájomníci požadujú sprehľadniť a prepracovať vyúčtovanie
a takto prepracované spätne doručiť. Zároveň žiadajú zverejniť na webovej stránke
obce zmluvy s Biomasou Kysucký Lieskovec a s firmou Bytos, s.r.o., Trenčín.
V opačnom prípade sa obrátia na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Starosta uviedol, že
zmluva s Biomasou Kysucký Lieskovec bola zverejnená na webovom sídle obce dňa
15. 12. 2015. Zmluva s Bytosom, s.r.o., Trenčín, nebola zverejnená, nakoľko v roku
2008, kedy bola podpísaná, sa zmluvy nezverejňovali. Nájomníci ju majú k dispozícií
na obecnom úrade. Starosta inicioval stretnutie s nájomníkmi a zástupcami firmy
BYTOS, s.r.o., Trenčín, ktoré sa uskutoční v 29. týždni. Presný termín bude
nájomníkom včas oznámený.
- V roku 2015 sa realizovala 1. etapa regulácie tepla – nájomné byty. Starosta
informoval poslancov, že koncom júla sa bude realizovať druhá etapa regulácie tepla
v ZŠ s MŠ Dubodiel a kultúrnom dome.
- Ing. Vladimír Judiny predložil na zasadnutí projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci.
- Ing. Hostačná informovala poslancov, že zredukovala počet rastlín, ktoré budú
vysadené na námestí obce. Osloví dodávateľov na predloženie cenových ponúk.
- Starosta stručne informoval o týchto aktivitách v obci:
- do kultúrneho domu bola zakúpená gastro chladnička,
- v obci boli realizované opravy výtlkov, ktoré urobil v zmysle zmluvy p. Vincent
Krško, Dubnica nad Váhom,
- cenové ponuky na prístrešok k domu smútku zatiaľ neboli doručené.
- Starosta poďakoval poslancom za prípravu a zorganizovanie akcie „Vinohrátky“.
- 16. 7. 2016 sa v družobnej obci Prakšice, Česká republika, uskutoční futbalový turnaj,
ktorého sa zúčastnia aj futbalové družstvá žiakov a dorastencov z našej obce. Starosta
pozval poslancov na tento turnaj.
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7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 2. júla 2016
Zapísala: Ing. Elena Malecová

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

Overovatelia: Ing. Katarína Doktorová

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

Ing. Erika Hostačná

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

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 27. júna 2016

U z n e s e n i e č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu obce o sumu 600 EUR, ktoré budú účelovo určené na
zabezpečenie osláv 90. výročia DHZ v obci Dubodiel (funkčná klasifikácia 03.2.0).
U z n e s e n i e č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
presun rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ Dubodiel medzi
strediskami funkčnej klasifikácie 09.5.0 Školský klub a 09.6.0.2 Školská jedáleň v sume
1000 EUR.
U z n e s e n i e č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
úpravu dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík – navýšenie bežných
príjmov a výdavkov rozpočtu obce o sumu 42,41 EUR.
U z n e s e n i e č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
navýšenie bežných príjmov obce o sumu 1 790,95 EUR, navýšenie bežných výdavkov obce
o sumu 448,65 EUR a navýšenie výdavkov RO o sumu 1 342,30 EUR.

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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