ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 29. marca 2016

Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. Kolaudácia vodovodu.
5. Verejné osvetlenie – ponuka rekonštrukcie VO s ponukou svietidiel.
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 (prišiel pri bode 5)
Hostia: Michal Proksa – Ascorp Corporation, s.r.o., Šamorín
Neprítomná a ospravedlnená: 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 Ing. Eriku Hostačnú a Bc. Danu Piláthyovú.

3. Kontrola uznesení.
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené.
4. Kolaudácia vodovodu.
Starosta informoval poslancov, že RNDr. Vladimír Dovina, CSc., Hydrogeológia,
Bratislava, vypracoval a obci doručil odborný geologický posudok „Hydrogeologické
posúdenie možnosti zmeny navrhovaného hlavného ochranného opatrenia na
zabezpečenie kvality a zdravotnej bezchybnosti podzemnej vody VZ Bludisko.“ Cena za
posudok bola 300 EUR. Posudok starosta doručil na RÚVZ Trenčín. Následne RÚVZ so
sídlom v Trenčíne zaslal obci stanovisko k Návrhu ochranných pásiem I. a II. stupňa
vodárenských zdrojov verejného vodovodu v obci Dubodiel. Toto stanovisko bolo
doručené aj na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, ktorý vydá rozhodnutie
o určení ochranných pásiem a kolaudačné rozhodnutie pre obecný vodovod.
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5. Verejné osvetlenie – ponuka rekonštrukcie VO s ponukou svietidiel.
Na zasadnutie starosta pozval p. Michala Proksu, zástupcu spoločnosti Ascorp
Corporation, s.r.o., Šamorín. Ide o spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Poslancom boli predložené ponuky
od firmy SE Predaj, s.r.o., Bratislava, TESLUX, s.r.o., Bratislava a Infralux, s.r.o.,
Bratislava. Rekonštrukcia by bola zabezpečená formou koncesnej zmluvy. Keďže každá
ponuka bola viazaná na iné obdobie a ponuky boli značne rozdielne, poslanci požiadali
o spracovanie nových ponúk a zadali požiadavky tak, aby boli cenové ponuky lepšie
porovnateľné. Zároveň požiadali o zaslanie špecifikácií jednotlivých svietidiel a návrh
koncesnej zmluvy.
6. Rôzne.
Starosta informoval poslancov o nasledovných aktivitách a vykonaných prácach:
- 3. 3. 2016 sa konalo prvé stretnutie dôchodcov v novozriadenom Klube dôchodcov
v Kultúrnom dome v Dubodiele.
- 5. 3. 2016 sa uskutočnili Voľby do NR SR. Starosta poďakoval komisii za
bezproblémový priebeh volieb.
- 7. 3. 2016 bol na Okresný úrad Trenčín, Správa katastra, doručený návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, na základe ktorého by sa mali na nového
vlastníka - Obec Dubodiel zapísať pozemky zakúpené od Slovenského pozemkového
fondu Bratislava.
- 8. a 9. 3. 2016 bolo realizované nové oplotenie na dolnom cintoríne pri rodinnom
dome súp. č. 39.
- Od 9. 3. 2016 p. poslanec Jozef Jasnický pracoval na obklade sociálnych zariadení
v prístavbe k Šatniam TJ. Tieto sú dokončené a funkčné. Starosta poďakoval p.
poslancovi za odvedenú prácu.
- 10. 3. 2016 bola vykonaná kontrola na Detskom ihrisku za účasti zástupcu Technickej
inšpekcie Nitra p. Ivančíkovej a zhotoviteľa ihriska Akad. sochára Jozefa Kliského. Po
doručení statického posudku bude vydaný certifikát na detské ihrisko.
- 13. 3. 2016 sa konalo stretnutie žien pri príležitosti MDŽ.
- Dňa 16. 3. 2016 sa uskutočnila na obecnom úrade následná kontrola bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktorú vykonal hlavný špecialista ochrany práce
odborového zväzu Sloves Bratislava. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky
a porušenia.
- Ing. Antala zameriaval pozemky, ktoré požadujú odkúpiť p. Trnčák, p. Danáč a p.
Letašiová.
- 16. 3. 2016 boli do Klubu dôchodcov namontované žalúzie.
- 17. 3. 2016 sa začali na námestí obce práce na vybudovaní parkoviska pre autá.
Zrezaná bola čerešňa a upravil sa terén.
- 21. 3. 2016 sa konali opravy Pozemkových úprav v časti za cintorínom. Zúčastnili sa
ich Ing. Nosková, Ing. Matejka, p. Malecová Mária a starosta obce.
- 24. 3. 2016 sa začala výmena okien a dverí na Dome smútku. Práce budú dokončené
30. 3. 2016.
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- Obec požiadala o vytýčenie sietí a o vyjadrenie ohľadne vojenského kábla v časti
Galanda pre potreby IBV. Zároveň starosta stručne oboznámil poslancov so zámerom
výstavby v časti za nájomnými domami a ZŠ s MŠ.
Ekonómka obce oboznámila poslancov o doručených majetkových priznaniach. Tieto
budú následne odovzdané Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov na posúdenie.
V súvislosti s Voľbami do NR SR ekonómka obce informovala poslancov, že na Okresný
úrad Trenčín, organizačný odbor, bolo zaslané vyúčtovanie prostriedkov štátneho
rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami. Obci bola poskytnutá dotácia vo
výške 580,16 EUR, skutočne boli čerpané finančné prostriedky v sume 431,86 EUR.
Rozdiel bude vrátený poskytovateľovi dotácie.
Dňa 24. 3. 2016 bola podpísaná dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Trenčín o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti. Obec bude zamestnávať jedného
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na pracovnú pozíciu upratovačka po dobu 9
mesiacov. Po predložení žiadosti o platbu budú obci mesačne refundované náklady vo
výške 80 % z celkovej ceny práce prijatého zamestnanca.
Ekonómka ďalej uviedla, že obec Dubodiel, zastúpená starostom obce, podpísala dňa
18.3.2016 Zmluvu o poskytnutí dotácie. Poskytovateľom dotácie je Dobrovoľná požiarna
ochrana SR, Bratislava. Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na
zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Dubodiel. Obec bude o tejto dotácii
účtovať, zabezpečovať verejné obstarávanie pri nákupe tovarov a je povinná dotáciu
v stanovenom termíne zúčtovať.
Ing. Erika Hostačná informovala poslancov, že sa uskutoční stretnutie so záhradnou
architektkou, ktorá nám pomôže s návrhom výsadby na námestí obce.
7. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dubodiele, 30. 3. 2016
Zapísala: Ing. Elena Malecová, v.r.

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

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná, v.r.

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

Bc. Dana Piláthyová, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 29. marca 2016

Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
- prijatie a použitie dotácie na zabezpečenie Volieb do NR SR,
- prijatie dotácie od Dobrovoľnej ochrany SR Bratislava vo výške 2000 EUR, ktorá je
účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Dubodiel.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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