ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 27. apríla 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. Záverečný účet Obce Dubodiel za rok 2015 – prerokovanie.
5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
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
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: 7, Za: 7, Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov.
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Elenu Malecovú.
Za overovateľky určil Ing. Katarínu Doktorovú a p. Annu Stopkovú.

3. Kontrola uznesení.
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia je
splnené.
Starosta a poslanci sa dohodli na organizačnom zabezpečení akcie „Stavanie mája“,
ktorá sa uskutoční dňa 30. 4. 2016.
Zo zasadnutia sa ospravedlnila a odišla Ing. Hostačná.
4. Záverečný účet Obce Dubodiel za rok 2015 – prerokovanie.
Záverečný účet Obce Dubodiel za rok 2015 bol vypracovaný v zmysle § 16 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Návrh
Záverečného účtu Obce Dubodiel bol zaslaný poslancom vopred na pripomienkovanie
elektronicky. Na webovej stránke obce a na úradnej tabuli bol zverejnený na verejné
pripomienkovanie 11. 4. 2016. Zvesený bol 27. 4. 2016. Zo strany občanov neboli
vznesené pripomienky a doplnenia.
Záverečný účet obsahoval rozpočet obce, rozbor plnenia príjmov a výdavkov, použitie
prebytku hospodárenia, tvorbu a použitie fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad
o poskytnutých a zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce a finančné usporiadanie
vzťahov za rok 2015.
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Dňa 26. 4. 2016 vykonala nezávislá audítorka Ing. Eva Ďuržová audit individuálnej
účtovnej závierky Obce Dubodiel za rok 2015. V správe uvádza, že účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Obce Dubodiel k 31. 12. 2015. Správa nezávislého audítora bola poslancom
zaslaná vopred a zároveň bola v zmysle zákona zverejnená v registri účtovných závierok
Poslanci vzali správu na vedomie.
K návrhu Záverečného účtu Obce Dubodiel za rok 2015 predložila svoje stanovisko
hlavná kontrolórka obce Ing. Stanislava Ševcechová. S obsahom stanoviska oboznámila
poslancov. V závere konštatuje, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku
a záväzkov obce Dubodiel. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2015
prebytkové, možno konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne
a hospodárne. Odporúča schváliť Záverečný účet Obce Dubodiel za rok 2015 s výrokom
bez výhrad. Poslanci vzali správu na vedomie.
Ekonómka obce informovala poslancov o spôsobe výpočtu prebytku hospodárenia za rok
2015. Všetky dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré boli obci v roku 2015
poukázané boli riadne a včas zúčtované, zároveň aj dotácie poskytnuté obcou pre ZŠ
s MŠ Dubodiel, pre Mesto Bánovce nad Bebravou, TJ Družstevník Dubodiel a DHZ
Dubodiel boli riadne zúčtované.
Poslanci hlasovali o schválení predloženého Záverečného účtu Obce Dubodiel za rok
2015 a celoročného hospodárenia bez výhrad. Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Ekonómka obce informovala poslancov o spôsobe výpočtu prebytku hospodárenia za rok
2015. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 bol zistený podľa ustanovenia §
10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkovým
výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 60 381,51 EUR. Týmto
prebytkom bol krytý schodok finančných operácií, ktorý vznikol v dôsledku vyšších
splátok úverov vo výške 22 530,71 EUR. Na základe uvedeného bola navrhnutá skutočná
tvorba Rezervného fondu za rok 2015 vo výške 37 850,80 EUR. Poslanci hlasovali
o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a prevode finančných prostriedkov do
Rezervného fondu vo výške 37 850,80 EUR. Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
5.

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Ing. Ševcechová vypracovala Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, s ktorými
oboznámila poslancov. K pravidlám neboli vznesené pripomienky. Hlasovanie: Prítomní:
6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0. Po schválení budú pravidlá zverejnené na webovej stránke
obce.

6.

Rôzne.
- Poslancom boli zaslané mailom dve ponuky na modernizáciu verejného osvetlenia.
Ing. Judiny informoval o výhodách modernizácie verejného osvetlenia a jeho prínose
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pre obec. Poslanci sa zhodli, že obec dá vypracovať projektovú dokumentáciu
a špecifikáciu investičnej akcie „Modernizácia verejného osvetlenia“. Na základe
toho rozhodne o ďaľšom postupe.
- Poslancom bol predložený prvotný návrh rozmiestnenia rodinných domov pre bytovú
výstavbu za nájomnými domami a za školou. Poslanci sa k nemu vyjadrili a požiadali
o zapracovanie pripomienok.
- Obec objednala vytýčenie inžinierskych sietí v časti obce Galanda. Nachádzajú sa tam
dva telekomunikačné káble a jeden vojenský.
- Starosta informoval poslancov o potrebe aktualizácie Územného plánu obce Dubodiel
pre potreby vytvorenia nových možností na výstavbu rodinných domov.
- V nájomných domoch boli za uplynulý mesiac odstraňované tri poruchy na rozvodoch
vody.
- Pán Vincent Krško, Dubnica nad Váhom, ponúkol obci práce na oprave výtlkov na
miestnych komunikáciách. Starosta konštatoval, že časť miestnych komunikácii vo
vlastníctve obce je v havarijnom stave. Najkritickejšie sú úseky v hornej časti obce
nad „otočom“ a časť miestnej komunikácie pri futbalovom ihrisku. Výdavky na
opravy týchto komunikácií neboli na začiatku roka rozpočtované a nie sú kryté
príjmami bežného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu v zmysle § 10 ods. 9 zákona č.
583/2004 Z. z. navrhli poslanci použiť finančné prostriedky Rezervného fondu vo
výške 2 500 EUR na odstránenie havarijného stavu majetku. Hlasovanie: Prítomní: 6,
Za: 6, Proti: 0. Zdržal sa: 0.
V súvislosti s použitím prostriedkov Rezervného fondu poslanci hlasovali o úprave
rozpočtu: navýšenie príjmov obce – zapojenie prostriedkov Rezervného fondu do
príjmov vo výške 2 500 EUR a navýšenie bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu miestnych komunikácií vo výške 2 500 EUR. Hlasovanie: Prítomní:
6, Za: 6, Proti:0, Zdržal sa:0.
- Pán Milan Judiny, Dubodiel č. 92, požiadal o odkúpenie časti obecného pozemku parc.
č. 2480 v k.ú. Dubodiel vo výmere 69 m2. Stavebná komisia vykoná obhliadku na
tvare miesta, preverí situáciu a následne odporučí alebo neodporučí odpredaj časti
parcely. O výsledku šetrenia budú poslanci informovaní.
- V súvislosti s odpredajom časti obecného pozemku pre p. Trnčáka, p. Kamenca a p.
Letašiho starosta informoval poslancov, že na pozemok je uvalená ťarcha a zákaz
nakladania. Starosta požiada Okresný úrad Trenčín, Lesný a pozemkový odbor,
o zbavenie ťarchy na pozemky.
-

Ing. Katarína Doktorová navrhla, aby obec v prípade predaja svojho majetku sama
zabezpečovala znalca pre oceňovanie všetkých obecných pozemkov. Poslanci
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s návrhom súhlasili. Zároveň zdôraznila dodržiavanie záväzného postupu pri odpredaji
obecného majetku.
- Pani Jana Tašárová, Dubodiel č. 137, doručila na obecný úrad list so žiadosťou
o riešenie problému s odtekaním vody z príjazdovej cesty pred jej rodinným domom.
Stavebná komisia situáciu prešetrí na mieste.
- Dňa 25. 4. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov. Predsedkyňa komisie Bc. Dana Piláthyová
oboznámila poslancov s výsledkom zasadnutia, ktorého predmetom bolo posúdenie
predložených majetkových priznaní. Poslanci vzali uvedené na vedomie.
- Základná škola s materskou školou Dubodiel požiadala o zapojenie príspevku
z ÚPSVaR do bežného rozpočtu. Ide o sumu 1 094,40 EUR. Prijaté prostriedky budú
použité na refundáciu mzdy a odvodov. Poslanci hlasovali o úprave rozpočtu pre ZŠ
s MŠ: Prítomní: 6, Za: 6, Proti:0, Zdržal sa: 0.
- Základná škola s materskou školou Dubodiel doručila na obecný úrad dňa 13.4.2016
zoznam detí zapísaných na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2016/2017.
Do 1. ročníka boli zapísané 4 deti. Jedno dieťa bolo zapísané v ZŠ Školská, Bánovce
nad Bebravou.
- Ing. Doktorová sa informovala na výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ. Starosta sa
ním bude aktívne zaoberať.
7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 28. 4. 2016
Zapísala: Ing. Elena Malecová, v.r.

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

Overovatelia: Ing. Katarína Doktorová

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

Anna Stopková

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

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

U z n e s e n i e č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
správu nezávislého audítora Ing. Evy Ďuržovej z overenia účtovnej závierky Obce Dubodiel
za rok 2015.
U z n e s e n i e č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Dubodiel za rok 2015.
U z n e s e n i e č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Záverečný účet Obce Dubodiel za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
U z n e s e n i e č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, zisteného podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm.
a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo
výške 37 850,80 EUR.
U z n e s e n i e č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dubodiel.
U z n e s e n i e č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. použitie finančných prostriedkov Rezervného
fondu vo výške 2 500 EUR na odstránenie havarijného stavu miestnych komunikácií.
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U z n e s e n i e č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
- navýšenie príjmovej časti rozpočtu o 2 500 EUR – zapojenie prostriedkov Rezervného
fondu do príjmov
- navýšenie výdavkovej časti rozpočtu o 2 500 EUR – oprava miestnych komunikácií (630).
U z n e s e n i e č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
výsledky zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
U z n e s e n i e č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
zapojenie príspevku z ÚPSVaR Trenčín do príjmov bežného rozpočtu a navýšenie
výdavkovej časti bežného rozpočtu pre ZŠ s MŠ Dubodiel o sumu 1 094,40 EUR.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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