ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 26. júna 2017

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. IBV Dubodiel „Za školou“
5. Zmeny a doplnky k ÚPN obce Dubodiel - informácia
6. Rôzne
7. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Piláthyová, p. Stopková,
p. Žáčiková,
Neprítomní (ospravedlnení):
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 7 Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: p. Jasnický, Ing. Judiny

3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4.

IBV Dubodiel „Za školou“
Starosta informoval prítomných, že prebiehajú konečné úpravy zmluvy o dielo s firmou Green
project, s. r .o. na predmet zákazky „IBV Dubodiel Za školou“. O spôsoboch predaja obecného
majetku obec spolupracuje s JUDr. Marekom Doktorom, ktorý pripraví aj kúpno-predajné zmluvy
na jednotlivé pozemky.

5.

Zmeny a doplnky k ÚPN-informácia
Dňa 26. 06. 2017 sa na Obecnom úrade v Dubodiele uskutočnilo stretnutie s firmou ARCADIA
corporation, s. r. o. z Dubnice nad Váhom, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na predmet zákazky
„Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN obce Dubodiel“. Na stretnutí bolo riešené zaradenie jednotlivých
lokalít, podmienky zmluvy, na základe ktorej bude vypracovaný návrh ZaD č. 2 k ÚPN.

6.

Rôzne
Starosta obce informoval o:
•

dosypaní krajníc MK „K ihrisku“ asfaltovou drťou,
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•
•
•
•
•

uskutočnenom štátnom stavebnom dohľade na budovu pošty v našej obci. Na stretnutí sa
zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej pošty, a. s.
osadení kanalizačných rúr na Vinohrádku,
nových kontajneroch na triedený odpad rozmiestnených po obci,
podaní projektu na akciu „Vianočné trhy“,
príprave projektu na kompostéry do každej domácnosti v rámci Mikroregiónu Machnáč-Inovec.

Na Obecný úrad v Dubodiele bola doručená Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na projekt
„Podpora a rozvoj futbalu v obci Dubodiel“ vo výške 2 000 EUR. Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal
sa: 0. Z dnešného zasadnutia odišla Ing. Hostačná.
Pán Jozef Ďurmek požiadal o skončenie nájmu na účely posilňovne v budove č. 34 (bývalé zdr.
stredisko). Poslanci hlasovali: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Zároveň bola doručená Žiadosť o obnovenie nájmu posilňovne a žiadosť o zníženie mesačného
poplatku na 25 EUR od pána Michala Petríka. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Poslankyňa Doktorová navrhla zvážiť v budúcnosti vonkajšie posilňovacie stroje.
Starosta obce informoval poslancov o písomnej sťažnosti od pani Krištofovej, ktorá žiada o vyriešenie
problému s padajúcimi loptami z viacúčelového ihriska na jej pozemok.
Poslankyňa Stopková, na základe viacerých sťažností občanov, navrhla vyzvať vlastníkov pozemkov
oproti budovy pošty na orezanie a úpravu kríkov, ktoré zasahujú do priestoru chodníka, a tým ohrozujú
chodcov.
K 21. 07. 2017 končí nájomná zmluva v byte č. 421/8. Nájomníčka (p. Ďurčová) sa rozhodla nepožiadať
o opätovné pridelenie bytu, a teda nájom ukončiť. V zmysle poradovníka bol oslovený ďalší žiadateľ
o pridelenie nájomného bytu – p. Haas, ktorý s nájmom súhlasí.
Poslanci hlasovali: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
8. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 07. 07. 2017
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.

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

Overovatelia: Jozef Jasnický , v. r.

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

Ing. Vladimír Judiny, v. r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiel
konaného dňa 26. júna 2017

Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na projekt „Podpora a rozvoj futbalu v obci Dubodiel“ vo výške
2 000 EUR.
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p. Ďurmeka o ukončenie nájmu posilňovne k 30. 06. 2017.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p. Petríka o prenájom priestorov na účely posilňovne od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018 a zníženie
mesačného nájmu na sumu 25 EUR.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 421/5 p. Petríkovej Margite.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ukončenie nájmu p. Ďurčovej v bytovom dome č. 421/8 .
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 421/8 p. Haasovi.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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