ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 12. decembra 2017
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
5. Rozpočet na roky 2018-2020 - schválenie
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Linhartová, p. Stopková, p. Žáčiková,
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Doktorová
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 5, Proti:0, Zdržal sa: 0.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: p. Stopková, p. Jasnický
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
Hlavná kontrolórka Ing. Lenka Doktorová predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
na roky 2018-2020, v ktorom vychádzala z dvoch hľadísk, a to zákonnosť a metodická správnosť
predloženého návrhu. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh viacročného rozpočtu obce je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj so všeobecne záväznými
nariadeniami a internými predpismi obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci
spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavná
kontrolórka odporúča predložený návrh rozpočtu schváliť.
5. Schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020
- Na zasadnutie prišla Ing. Hostačná.
V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení je obec povinná
zostavovať rozpočet v členení: predchádzajúce dva roky, rozpočet bežného roka a návrh rozpočtu
na tri nasledujúce roky. Návrh rozpočtu obce Dubodiel na rok 2018 pokračuje vo výsledkoch
hospodárenia z uplynulých rokov s prihliadnutím na ekonomickú situáciu roku 2018. Vychádza
z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky. Celkový rozpočet
Obce Dubodiel je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 111 EUR. V návrhu rozpočtu
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sú zohľadnené dotácie pre TJ Družstevník Dubodiel vo výške 2 000 EUR, Stolnotenisový klub
Dubodiel vo výške 300 EUR a DHZ Dubodiel vo výške 700 EUR.
Ďalej bol poslancom v zákonom stanovenej lehote predložený Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školských zariadení
so sídlom na území obce Dubodiel, kde sa upravuje financovanie originálnych kompetencií podľa
aktuálneho počtu žiakov. Poslanci o návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013 hlasovali: Za: 6, Proti:
0, Zdržal sa: 0.
Poslanci o návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 bez programovej štruktúry hlasovali: Za: 6, Proti:
0, Zdržal sa: 0.
Ďalej OZ v Dubodiele ukladá ekonómke zabezpečiť vypracovanie položkového finančného
rozpočtu na rok 2018 a oznámiť RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel
rozpis schváleného rozpočtu.
6. Rôzne
- Základná škola s materskou školou Dubodiel oznámila predpoklad čerpania finančných
prostriedkov z originálnych kompetencií do konca roka 2017. V priebehu roka vznikli ďalšie
náklady spojené so zvyšovaním tarifných platov, schválením Memoranda o úprave platových
pomerov zamestnancov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., vyplatením
odchodného, jubilejného a nemocenských dávok. Poslanci po prehodnotení situácie navrhli
dofinancovanie ZŠ s MŠ vo výške 3 000 EUR.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
- Na obecný úrad bola doručená opätovná sťažnosť od p. Dariny Krištofovej o stále sa
opakujúcom probléme prelietavania tenisových a futbalových lôpt z viacúčelového ihriska na
jej pozemok. Hráči jej poškodzujú oplotenie a pohybujú sa po jej súkromnom pozemku. Obec
sa tomu snažila zabrániť nadstavením a zhustením sietí. Podľa p. Krištofovej tieto opatrenia
pomohli len čiastočne, no k úplnému odstráneniu nedošlo. Nakoľko obec už investovala
do výmeny nových zhustených sietí, o ďalších opatreniach sa v
finančné prostriedky
momentálne neuvažuje a považuje tento problém z pohľadu obce za vyriešený.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za celoročnú prácu a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 14. 12. 2017
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

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

Overovatelia: Anna Stopková, v.r.

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

Jozef Jasnický, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 12. 12. 2017

Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Lenky Doktorovej k návrhu rozpočtu Obce Dubodiel na roky
2018 - 2020.

Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a žiakov školských zariadení so sídlom na území obce Dubodiel.

Uznesenie č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
- zostavenie a predloženie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 bez programovej štruktúry.
- rozpočet Obce Dubodiel na rok 2018 s prebytkom vo výške 111 EUR.
berie na vedomie
- návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020.
ukladá
- ekonómke obce zabezpečiť vypracovanie položkového finančného rozpočtu na rok 2018,
- oznámiť RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel rozpis schváleného
rozpočtu.

Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
dofinancovanie RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel vo výške 3 000 EUR.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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