ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 16. mája 2017
Prítomní: Ing. Doktorová, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Piláthyová, p. Stopková, p. Žáčiková
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Hostačná
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a určil zapisovateľa a overovateľov.
Za zapisovateľku určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: p. Jasnický a p. Žáčiková.

2. IBV Dubodiel „Za školou“
Dnešné mimoriadne zasadnutie bolo starostom obce zvolané ohľadom vyjadreniu súhlasu OZ
s výsledkom verejného obstarávania na zákazku IBV Dubodiel „Za školou“ – inžinierske siete. VO
vyhrala firma Green project, s. r. o. Trenčín. Poslanci súhlasia s výsledkom VO a následnou
realizáciou diela. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
3. Rôzne
Starosta informoval prítomných o vypracovaní znaleckého posudku Ing. Ladislavom Horným na
odpredaj obecného majetku v hornej časti obce.
Ďalej informoval o:
- návrhu VZN - Požiarny poriadok obce, ktorý bol dňa 15. 05. 2017 zverejnený na úradnej tabuli
a na webstránke obce,
- plánovanej oprave MK „K ihrisku“. Začiatok realizácie 18. 5. 2017, koniec realizácie 19. 5.
2017,
- osadení 2 stĺpov verejného osvetlenia pri multifunkčnom ihrisku,
- nákupe vibračnej dosky za účelom opráv poškodených častí miestnych komunikácií,
- schválenom projekte z Fondu na podporu umenia – Akvizícia knižníc vo výške 1 000 EUR,
účelovo viazaných na rozšírenie knižničného fondu,
- schválenej žiadosti z ÚPSVaR o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby a o poskytnutie príspevku pre uchádzača o zamestnanie – p. Petríka na
obdobie 6 mesiacov,
- zmene termínu konania kultúrno-spoločenského podujatia „VINOHRÁTKY“ z 01. 07. 2017
na 08. 07. 2017
4. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
V Dubodiele, 18. 05 2017
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.

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

Overovatelia: Jozef Jasnický , v. r.
Angela Žáčiková, v. r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 16. mája 2017

Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
súhlasí
s výsledkom verejného obstarávania na projekt IBV „Za školou“ – inžinierske siete a s následnou
realizáciou diela.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce

2

