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

Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. Kolaudácia vodovodu.
5. Projekty podané v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
6. Úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre Obec Dubodiel.
7. Rôzne
8. Ukončenie.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
p. Žáčiková, p. Jasnický, Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Stopková,
Bc. Piláthyová, Ing. Judiny
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 overovateľov starosta určil p. Jozefa Jasnického a Ing. Vladimíra Judinyho.

3. Kontrola uznesení.
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené.
4. Kolaudácia vodovodu.
Dňa 17. 2. 2016 sa konalo na obecnom úrade ďalšie stretnutie vo veci kolaudácie
obecného vodovodu spojené s miestnym zisťovaním. Zúčastnili sa ho pracovníčky
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín – Ing. Vavrušová, Ing. Bustinová,
spracovateľ Hydrogeologického posudku - RNDr. Dovina, zástupca š.p. Lesy SR, Lesná
správa Dubodiel – p. Mikula, p. Jasnický – poslanec OZ a starosta obce. Obhliadkou na
mieste bolo skontrolované odstránenie nedostatkov, ktoré boli uložené na
predchádzajúcom stretnutí. RÚVZ Trenčín ešte požaduje dopracovať Hydrogeologický
posudok a doplniť mapy v požadovanej mierke v termíne do 18.4.2016.
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5. Projekty podané v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
V mesiaci február boli doručené na Poľnohospodársku platobnú agentúru Bratislava
nasledovné projekty v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020:
- Rekonštrukcia povrchov MK prepojenia medzi námestím a Vinohrádkom v
obci Dubodiel,
- Stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Dubodiel.
Predložené boli kompletné žiadosti s požadovanými prílohami. Za obec žiadosti podala
firma Support &Consulting, s.r.o., Trenčín.
Starosta informoval poslancov o doručenom podnete na prešetrenie od spoločnosti
Construction Trade, a.s., Nadlice. Táto spoločnosť bola obstarávateľom Ultima Ratio,
s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá pre obec realizovala proces verejného obstarávania na
„Stavebné úpravy KD v obci Dubodiel“, vylúčená zo súťaže.
6. Úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre Obec Dubodiel.
Ekonómka obce pripravila poslancom prehľad zmien rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy v nasledovnom členení:
Dátum zmeny: 14. 1. 2016
Dotácia – účel
Stavebný poriadok
Miestne a účelové komunikácie
SPOLU
Príjmy
Stavebný poriadok (630,640)
MK
(630)
SPOLU
Výdavky

Schválený rozpočet k 1.1.
2016 (v EUR)
Bežný rozpočet – Príjmy
880,00
42,00
922,00
Bežný rozpočet – Výdavky
880,00
42,00
922,00

Upravený rozpočet
v EUR

Rozdiel

883,50
41,04
924,54

+ 3,50
- 0,96
+ 2,54

883,50
41,04
924,54

+ 3,50
-0,96
+2,54

Dátum zmeny: 29. 1. 2016
Dotácia – účel
Voľby do NR SR
Register obyvateľstva
Matrika
Register adries
Spolu
Príjmy
Voľby do NR SR (610,620,630)
Register obyvateľstva
(630)
Matrika
(610,620,630)
Register adries
(630)
Spolu
Výdavky

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
k 1.1. 2016 (v EUR)
v EUR
Bežný rozpočet – Príjmy
0
580,16
315,00
313,50
1 880,00
1 856,41
0
10,60
2 195,00
2 760,67
Bežný rozpočet – Výdavky
0
580,16
315,00
313,50
1 880,00
1 856,41
0
10,60
2 195,00
2 760,67

Rozdiel

+ 580,16
-1,50
-23,59
+ 10,60
+ 565,67
+ 580,16
-1,50
-23,59
+10,60
+565,67

Dátum zmeny: 4.2. 2016
Dotácia – účel

Schválený rozpočet
k 1.1.2016 (v EUR)
Bežný rozpočet – Príjmy
Vzdelávacie poukazy
780,00
Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ
55 000,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ (predškoláci)
1 500,00
Spolu
Príjmy
57 280,00

Upravený rozpočet
v EUR
930,00
66 791,00
1 302,00
69 023,00

Rozdiel

+ 150,00
+ 11 791,00
- 198,00
11 743,00
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Zmeny zo dňa 4. 2. 2016 boli písomne oznámené ZŠ s MŠ Dubodiel. Rozpočtová
organizácia pripravila úpravu rozpočtu vo svojej výdavkovej časti bežného rozpočtu,
s ktorou ekonómka obce poslancov oboznámila.
Poslanci vzali uvedené na vedomie.
Ekonómka obce pripravila ďalšiu zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala príjmov a výdavkov,
ktoré neboli rozpočtované a súviseli s príjmami z dobropisov, s realizovanými verejnými
obstarávaniami a s ukončeným nákupom pozemkov od SPF:
Dátum zmeny: 29. 2. 2016
Dotácia – účel

Schválený rozpočet
k 1.1. 2016 (v EUR)

Upravený rozpočet
v EUR

Rozdiel

Bežný rozpočet – Príjmy
Príjem z dobropisov
Ekonomická skupina
Spolu
Príjmy

0

1 860,92

+ 1 860,92

1 860,92

+ 1 860,92

1 860,00

+ 1860,00

840,00

+ 840,00

2 700,00

+ 2 700,00

785,00
785,00

+ 785,00
+ 785,00

290

0
Bežný rozpočet – Výdavky
Služby v oblasti verejného obstarávania
0
„Prepojenie MK Závršie – Vinohrádok“
Funkčná klasifikácia
04.5.1
Ekonomická skupina
630
Služby v oblasti verejného obstarávania
0
Stavebné úpravy KD
Funkčná klasifikácia
08.2.0
Ekonomická skupina
630
Spolu Bežné výdavky
0
Kapitálový rozpočet – výdavky
Nákup pozemkov od SPF
0
Spolu Kapitálové výdavky
0

Poslanci hlasovali o úprave rozpočtu:
- navýšenie bežných príjmov obce o 1 860,92 EUR,
- navýšenie bežných výdavkov obce o 2700 EUR,
- navýšenie kapitálových výdavkov obce o 785 EUR – financovanie z bežných
príjmov (KZ 41),
- zníženie bežných výdavkov obce na teplo (Biomasa) o 1 624,08 EUR.
Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0. Ing. Doktorová bola prítomná, avšak podľa
písomného vyjadrenia zo dňa 3. 3. 2016 nehlasovala, dôvod neuviedla.
7. Rôzne.
- Hlavná kontrolórka obce Ing. Ševcechová predložila poslancom Správu
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dubodiel za rok 2015. Poslanci sa
so správou oboznámili a vzali ju na vedomie.
-

Starosta poďakoval poslancom za prípravu a organizáciu Fašiangov.

-

Starosta informoval poslancov o zámere vymeniť okná na Dome smútku
a vybudovať prístrešok nad hlavným vchodom. Nechal poslancom priestor na
diskusiu. Navrhol hlasovať v závere zasadnutia.

-

Dňa 26. 2. 2016 podala obec na Ministerstvo financií SR žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na individuálne potreby obcí na projekt „Rekonštrukcia
obecného úradu“.
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-

Starosta informoval o týchto vykonaných prácach:
v kultúrnom dome bola opravená a vymaľovaná omietka nad schodiskom, štrkom
boli vysypané výtlky na ceste na Veľkú Hradnú, sčasti na Závrší.

-

V obci sa zberal elektroodpad, ktorý bol následne odvezený a zlikvidovaný firmou
Metal Servis Recycling, s.r.o., Slovenská Ľupča.

-

Dňa 13. 2. 2016 sa konala schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Dubodiele.
Starostovi bola doručená Správa o činnosti DHZ za rok 2015, s ktorou oboznámil
poslancov.

-

Dňa 25. 2. 2016 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie Klubu dôchodcov. Obec
vytvorila v kultúrnom dome priestor pre stretávanie dôchodcov, nainštalovala
počítače s pripojením na internet. Výbor Klubu dôchodcov v Dubodiele,
zastúpený Mgr. Ľudmilou Šťastnou, poďakoval poslancom a obecnému úradu za
spoluprácu.

-

Slovenský rybársky zväz Trenčín, obvodná organizácia č. 6, Svinná, poriada
v jarných mesiacoch preteky mladých rybárov pre deti vo veku 6 až 14 rokov.
Z tohto dôvodu požiadali o finančný príspevok na občerstvenie a ceny pre
súťažiacich. Keďže sa nejedná o dotáciu z rozpočtu obce, poslanci hlasovali
o preplatení nákladov na občerstvenie a ceny pre súťažiacich vo výške 50 EUR po
predložení dokladu o nákupe. Hlasovanie: Prítomní: 7, Za:7, Proti:0, Zdržal sa:0.

-

Ján Trnčák, Dubodiel č. 124, požiadal o odkúpenie časti pozemkov parc. č. 342 a
3629, ktoré sú vo vlastníctve obce. Uvedené obecné pozemky užívajú aj ďalší
občania. Z toho dôvodu navrhli poslanci osloviť aj ostatných majiteľov, ktorých
oplotenia zasahujú do obecných pozemkov, aby si vysporiadali skutkový stav
a požiadali o odkúpenie pozemkov.

-

Pán Bydžovský, Dubodiel č. 174, požiadal o odkúpenie časti parcely č. 1522/1
o rozlohe asi 20 m2, ktorá je vo vlastníctve obce a na ktorej sa nachádza studňa.
Poslanci s predajom časti pozemku nesúhlasili. Hlasovali o neodkúpení časti
uvedeného pozemku: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

-

Mgr. Andrea Malecová, poverená vedením ZŠ s MŠ Dubodiel, písomne oznámila
prerušenie prevádzky v MŠ v dňoch 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016.

-

Spoločnosť SYNOT TIP, a.s., Poprad Matejovce, doručila na obecný úrad dňa
26.1.2016 žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a hlasovalo o udelení súhlasu
k umiestneniu stávkovej kancelárie v prevádzke Pohostinstvo u Jána, Dubodiel č.
183, na dobu určitú do 28.2.2017. Hlasovanie: Prítomní: 7, Za:7, Proti:0, Zdržal
sa: 0.

-

Starosta informoval o ďalšom postupe prác pri vybavovaní stavebných pozemkov
v časti Galanda. Zistilo sa, že záujmovým územím prechádza optický kábel,
ktorého preloženie bude finančne náročné a taktiež vojenský metalický kábel.
Obec požiadala o vytýčenie a zakreslenie uvedených káblov. Nakoľko zomrel p.
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Ján Chrenko v Plzni, ktorý bol spoluvlastníkom parcely EKN č. 595, obec bude
musieť počkať na ukončenie dedičského konania.
-

Na záver zasadnutia sa starosta vrátil k zámeru výmeny okien na Dome smútku
a vybudovaniu prístrešku nad vchodom. Ing. Doktorová navrhla realizovať
prístrešok aj nad bočné dvere do Domu smútku. Starosta zastrešenie bočného
vchodu nepovažuje za nutné, ušetrené finančné prostriedky navrhuje použiť na
prestrešenie vstupu do obecného úradu. Hlasovanie: Prítomní: 7, Za:7, Proti: 0,
Zdržal sa:0.

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

V Dubodiele, 7. 3. 2016
Zapísala: Ing. Elena Malecová, v.r.

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

Overovatelia: Jozef Jasnický, v.r.

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

Ing. Vladimír Judiny, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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U Z NE S E N I A
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubodiel
zo dňa 29. februára 2016

Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
úpravu rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre Obec Dubodiel a ZŠ s MŠ Dubodiel
zo dňa 14.1.2016, 29.1.2016 a 4. 2. 2016.

Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
úpravu rozpočtu:
- navýšenie bežných príjmov obce o 1 860,92 EUR,
- navýšenie bežných výdavkov obce o 2700 EUR,
- navýšenie kapitálových výdavkov obce o 785 EUR – financovanie z bežných
príjmov (KZ 41),
- zníženie bežných výdavkov obce na teplo (Biomasa) o 1 624,08 EUR.
Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dubodiel za rok 2015.
Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
preplatenie nákladov na občerstvenie a ceny pre súťažiacich v sume 50 EUR pre Slovenský
rybársky zväz Trenčín, obvodná organizácia č. 6, Svinná, po predložení dokladu o nákupe.
Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
nesúhlasí
s odkúpením časti parcely č. 1522/1 v k.ú. Dubodiel pánovi Dušanovi Bydžovskému,
Dubodiel č. 174.
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Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
vydáva súhlas
spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Poprad – Matejovce, k umiestneniu stávkovej kancelárie
v prevádzke Pohostinstvo u Jána, Dubodiel č. 183, na dobu určitú do 28.2.2017.
Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
výmenu okien na Dome smútku a vybudovanie prístrešku na hlavným vchodom.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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