ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 25. januára 2016
Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
3. Kontrola uznesení.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dubodiel na I. polrok 2016.
5. Výsledky verejného obstarávania – cesta Závršie.
6. IBV Galanda
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 (prišiel pri bode 3)
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 p. Stopkovú a p. Žáčikovú.

3. Kontrola uznesení.
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú
splnené. Ekonómka obce informovala poslancov, že rozpočet obce a ZŠ s MŠ Dubodiel
na roky 2016 – 2018 bol zverejnený v Rezortnom informačnom systéme samosprávy
(RIS.SAM) v zmysle platnej legislatívy v stanovenom termíne.
4.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dubodiel na I. polrok 2016.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ševcechová predložila na rokovanie plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2016. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce dňa 7.1.2016, zvesený bol 25.1.2016. Zo strany občanov neboli vznesené
pripomienky a doplnenia. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s návrhom plánu, tí
nevzniesli žiadne pripomienky a doplnenia. O návrhu plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2016 hlasovali poslanci nasledovne: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

5. Výsledky verejného obstarávania – cesta Závršie.
Verejné obstarávanie na projekt „Rekonštrukcia povrchov MK prepojenia medzi
námestím a Vinohrádkom v obci Dubodiel“ realizoval na základe zmluvy Ing. Štefan
Guričan, bytom Veľká Hradná. Pre proces verejného obstarávania bol použitý postup
podľa §§ 100 až 102 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Výzva na
predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku UVO. Do súťaže predložili ponuky tri
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firmy: TIMS, s.r.o., Nitra, DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé a STRABAG, s.r.o.,
Bratislava. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Ako
najvýhodnejšia bola vyhodnocovateľom určená ponuka firmy STRABAG, s.r.o.,
Bratislava, ponúkaná cena – 68 376,56 EUR s DPH.
6. IBV Galanda.
21.1.2016 sa uskutočnilo v kultúrnom dome stretnutie s občanmi, ktorí majú záujem
o stavebné pozemky v časti obce Galanda. Zatiaľ bolo na obec doručených 16 žiadostí
o pridelenie stavebného pozemku. Starosta informoval poslancov o priebehu stretnutia.
Vzhľadom k tomu, že súčasťou IBV bude aj pozemok parc. č. CKN 1535 v k.ú.
Dubodiel, ktorý je vo vlastníctve obce, starosta navrhol schváliť zámer predať uvedenú
parcelu vo výmere 2 265 m2. Na vypracovanie znaleckého posudku bol oslovený Ing.
Horný.
Poslanci hlasovali o zámere predať parcelu CKN č. 1535, v k.ú. Dubodiel, vo výmere
2 265 m2, ktorá je vo vlastníctve obce priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c/
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7,
Proti:0, Zdržal sa: 0.
7. Rôzne.
- Starosta obce informoval poslancov o výzve Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, na základe ktorej je obec povinná predložiť
k návrhu ochranných pásiem vodárenských zdrojov v termíne do 31.1.2016 viaceré
doklady a preukázať splnenie povinnosti – zabezpečiť oplotenie a vyznačiť informácie
o význame oplotenia a o zákaze vstupu, osadiť vodárenské tyčky na trase prívodného
potrubia.
V tejto súvislosti Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
verejnou vyhláškou prerušil konanie vo veci kolaudácie vodovodu a určenia
ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
Dňa 22. 1.2016 boli osadené značky a stĺpiky v teréne, o čom bola vyhotovená
fotodokumentácia. Do stanoveného termínu budú doručené všetky požadované
doklady na RÚVZ Trenčín.
-

Pán Ján Macko, nájomca obecného nájomného bytu 422/6 nemá uhradené nájomné vo
výške 340,36 EUR a platby za služby spojené s užívaním bytu vo výške 387,75 EUR.
Ústne požiadal starostu o vystavenie splátkového kalendára. Mesačne bude svoje
záväzky splácať v sume 80 EUR. Poslanci vzali uvedené na vedomie.

-

Starosta obce spoločne s p. poslancom Ing. Judinym vykonali kontrolu verejného
osvetlenia v obci. Navrhli doplniť nové svetelné body a zakúpiť LED lampy, ktoré sa
osadia na hlavné križovatky.

-

Základná škola s materskou školou Dubodiel predložila žiadosť o konečnú úpravu
rozpočtu, v ktorej žiada o vykonanie úpravy vo výdavkovej časti (medzi-položkové
úpravy) a úpravu príjmovej časti rozpočtu. Schválený rozpočet vlastných príjmov
školy bol k 1.1.2015 - 4 150 EUR. Nakoľko na poplatkoch a réžii škola zinkasovala
viac finančných prostriedkov, celkové vlastné príjmy žiada navýšiť o 1 968,49 EUR,
t.j. na sumu 6 118,49 EUR. Podrobný rozpis uvádza v žiadosti. Poslanci hlasovali
o konečnej úprave rozpočtu pre ZŠ s MŠ podľa predloženej úpravy: Prítomní: 7, Za: 7,
Proti:0, Zdržal sa:0.
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-

Dňa 16.1. 2016 sa uskutočnil futbalový turnaj o pohár starostu obce na viacúčelovom
ihrisku.

-

Dňa 24.1.2016 sa konal v kultúrnom dome Detský maškarný ples.

-

Poslanci požiadali starostu, aby sa opravila zastávka na hornom konci (na otoči),
nakoľko je v nevyhovujúcom stave.

8. Ukončenie.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dubodiele, 28. januára 2016
Zapísala: Ing. Elena Malecová

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

Overovatelia: Anna Stopková

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

Angela Žáčiková

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

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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U Z NE S E N I A
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubodiel
zo dňa 25. januára 2016

Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dubodiel na I. polrok 2016.
Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
zámer predať parcelu CKN č. 1535, v k.ú. Dubodiel, vo výmere 2 265 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce, priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
vypracovanie splátkového kalendára pre p. Jána Macka, nájomníka bytu č. 6 v bytovom dome
súp. č. 422.
Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
konečnú úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ Dubodiel podľa predloženej žiadosti.

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce
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