ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 30. mája 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. IBV školské ihrisko – schválenie investičného zámeru.
5. Konkurz na ekonómku obce.
6. Kolaudácia vodovodu.
7. Rôzne.
8. 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.
Hostia: Ing. Ševcechová – hlavný kontrolór obce
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 Bc. Danu Piláthyovú a p. Angelu Žáčikovú.

3. Kontrola uznesení.
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené.
4. IBV školské ihrisko – schválenie investičného zámeru.
Starosta predstavil poslancom zámer výstavby rodinných domov na školskom ihrisku za
nájomnými domami. Výstavba by sa mala realizovať na parcelách č. 1083/1 a 1082/1
v k.ú. Dubodiel. Poslancom boli predložené 4 návrhy riešenia IBV. Starosta iniciuje
stretnutie poslancov s projektantom a odhadcom. Poslanci hlasovali o schválení
investičného zámeru výstavby rodinných domov za školou. Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0,
Zdržal sa: 0.
5.

Konkurz na ekonómku obce.
Ekonómka obce Ing. Elena Malecová skončila pracovný pomer na obecnom úrade 9. 5.
2016. Naďalej zabezpečuje účtovnú a mzdovú agendu na základe dohody o vykonaní
práce. V tejto súvislosti starosta obce vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovnej
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pozície ekonómka – mzdárka, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle obce, na úradných
tabuliach a v Trenčianskych novinách č. 18. Termín na predkladanie žiadosti o zaradenie
do výberového konania bol určený do 20. 5. 2016 do 10.00 hod. V tomto termíne bola
doručená jedna žiadosť o zaradenie do výberového konania. Ing. Stanislava Ševcechová
predložila k žiadosti všetky požadované doklady. Vzhľadom k tomu, že v obci pôsobí
ako kontrolórka, z dôvodu nezlúčiteľnosti funkcií podľa zákona o obecnom zriadení sa
vzdala funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 31. 5. 2016. Starosta obce vypíše nové
výberové konanie na hlavného kontrolóra obce. Ing. Malecová bude Ing. Ševcechovú
zaúčať do problematiky účtovníctva, rozpočtovníctva, personalistiky a miezd do 31. 7.
2016.
6.

Kolaudácia vodovodu.
Starosta informoval poslancov, že obci bola doručená verejná vyhláška – Rozhodnutie na
povolenie užívania stavby „Verejný vodovod Dubodiel“, ktorá bola zverejnená na
webovej stránke obce a úradných tabuliach 25. 5. 2016.

7.

Rôzne.
- Dňa 4. 5. 2016 Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Hornej Nitry so sídlom
v Topoľčanoch a Slovenský hydrometeorologický podnik Bratislava vykonali
kontrolu vodovodu a vodných zdrojov.
-

Starosta informoval poslancov o prácach, ktoré boli realizované: opravila sa fasáda a
vymaľoval sa Dom smútku, pokračovali práce na úprave námestia obce – položila sa
zámková dlažba, natrel sa mobiliár z agátového dreva.

-

Pre DHZ Dubodiel bola z dotácie, ktorú poskytla Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava, zakúpená nasledovná technika: centrála, kalové čerpadlo, savice, ďalej
ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ. Starosta listom požiadal ministra
vnútra SR o pridelenie požiarneho auta.

-

Obec Dubodiel ako vlastník poľovných pozemkov, na ktorých vykonáva poľovnícku
činnosť Poľovnícke združenie Hradište, sa môže zúčastniť zhromaždenia vlastníkov
týchto pozemkov. Z toho dôvodu starosta predložil OZ návrh uznesení, ktorými OZ
poveruje starostu, aby sa zúčastnil v mene Obce Dubodiel tohto zhromaždenia
a zároveň ho poveruje hlasovať v mene Obce Dubodiel, za užívanie pozemkov
poľovným združením za odplatu, ktorej výška nesmie byť nižšia, ako suma určená na
základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky. Hlasovanie:
Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

-

Základná škola s materskou školou Dubodiel doručila obecnému zastupiteľstvu
žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 800 EUR na zorganizovanie
osláv pri príležitosti 50. výročia otvorenia školskej budovy. Finančné prostriedky
budú účelovo použité na materiálne zabezpečenie osláv. Oslavy predbežne
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-

naplánovali na 14. 10. 2016. Poslanci hlasovali nasledovne: Prítomní: 6, Za: 6,
Proti:0, Zdržal sa: 0.
TJ Družstevník Dubodiel požiadala o dotáciu vo výške 2000 EUR z rozpočtu obce na
projekt: „Podpora činnosti TJ Družstevník Dubodiel v roku 2016“. Žiadosť bola
vypracovaná v zmysle VZN č. 1/2010 a obsahovala všetky potrebné náležitosti
a prílohy. Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie pre TJ Družstevník vo výške 2000
EUR: Prítomní: 6, Za: 6, Proti:0, Zdržal sa:0.

-

Starosta informoval poslancov, že p. Vincent Krško začal s prácami na oprave a
asfaltovaní miestnych komunikácii.

-

Starosta požiadal o vypracovanie ponúk na výber dodávateľa na prístrešok k Domu
smútku v obci Dubodiel. O výsledku bude poslancov informovať.

-

Dňa 30. 5. 2016 bol na obecný úrad doručený list, ktorý sa týkal sťažnosti na
parkovanie na hornom konci nad otočom. Občania si parkujú autá pri MK a tým
sťažujú prejazd po komunikácii. Nakoľko táto sťažnosť bola opakovaná, starosta sa
bude vzniknutou situáciou zaoberať.

-

Ing. Judiny informoval poslancov, že do dvoch týždňov bude pripravená jednoduchá
PD na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“.

-

Ing. Hostačná zaslala poslancom návrh výsadby zelene na námestí obce spolu so
zoznamom navrhovaných rastlín. Výsadbový plán vypracovala firma Záhradnícke
služby Klačanský, s.r.o., Dubnica nad Váhom. Nakoľko je navrhnuté veľké
množstvo rastlín a drevín, Ing. Hostačná zredukuje ich počet a požiada
o vypracovanie novej ponuky. Poslancov bude informovať.

-

Hlavná kontrolórka obce Ing. Ševcechová predložila poslancom správu z kontroly
pokladne za obdobie január – apríl 2016. V správe konštatuje, že obec postupovala v
súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a pri výkone finančnej kontroly
pokladne obce Dubodiel neboli zistené nedostatky. Poslanci vzali správu na
vedomie.

-

Ing. Malecová informovala poslancov o Správe o činnosti a zúčtovaní fondu opráv za
rok 2015 za bytové domy 421 a 422 v obci Dubodiel. Správu vypracovala firma
Bytos, s.r.o., Trenčín.

-

Dňa 11. 6. 2016 sa budú konať letné dubodielske slávnosti Vinohrátky. Poslanci
hlasovali o schválení preddavku z pokladne obce vo výške 1500 EUR na materiálne
zabezpečenie uvedenej akcie. Preddavok bude vyplatený v hotovosti Ing.
Ševcechovej, ktorá je povinná ho do 30.6.2016 zúčtovať. Hlasovanie: Prítomní: 6,
Za: 6, Proti:0, Zdržal sa:0.
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8. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 4. 6. 2016
Zapísala: Ing. Elena Malecová, v.r.

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

Overovatelia: Bc. Dana Piláthyová, v.r.

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

Angela Žáčiková, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 30. mája 2016

U z n e s e n i e č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
investičný zámer výstavby rodinných domov na školskom ihrisku za nájomnými domami.

U z n e s e n i e č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
1. poveruje starostu obce Mgr. Antona Prechádzku zúčastniť sa v mene Obce Dubodiel,
ako vlastníka poľovných pozemkov, na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
začlenených do spoločného poľovného revíru „HRADIŠTE“ uznaného právoplatným
rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru pozemkového, poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva č. j. 97/00363-002 zo dňa 27.7.1997,
2. poveruje starostu obce na vyššie uvedenom zhromaždení hlasovať v mene Obce
Dubodiel za užívanie pozemkov poľovným združením za odplatu, ktorej výška nesmie
byť nižšia ako suma určená na základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné
pozemky.
U z n e s e n i e č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
mimoriadnu dotáciu z rozpočtu Obce Dubodiel vo výške 800 EUR pre ZŠ s MŠ Dubodiel na
materiálne zabezpečenie osláv 50. výročia otvorenia školskej budovy.
U z n e s e n i e č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 2000 EUR pre TJ Družstevník Dubodiel na
projekt: „Podpora činnosti TJ Družstevník Dubodiel v roku 2016“.
U z n e s e n i e č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Dubodiel Ing. Stanislavy Ševcechovej z vykonanej kontroly
pokladne.
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U z n e s e n i e č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
preddavok vo výške 1500 EUR na materiálne zabezpečenie akcie „Vinohrátky“.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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