ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 2. mája 2017

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

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 6 Proti: 0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Ing. Doktorovú a p. Stopkovú.

3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
Na dnešnom zasadnutí sa zúčastnila aj pani Katarína Sílešová. Vyjadrila nespokojnosť s uznesením
OZ č. 9/2017 zo dňa 06. 03. 2017, v ktorom poslanci OZ v Dubodiele neschválili dofinancovanie
záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlom A. Kmeťa 530/8, Bánovce nad
Bebravou. Zaujímala sa o použitie dotácie na tento účel. Ekonómka obce vysvetlila, že táto dotácia
nie je účelovo viazaná na financovanie CVČ, ale je súčasťou výnosu dane z príjmov, ktorý sa
v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. z. n. p. považuje za vlastný príjem obce a obec nemusí
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie uvoľniť.
4. IBV „Za školou“ - informácia
Zo zasadnutia odišla Ing. Hostačná. Starosta privítal Ing. Lašša z firmy Green projekt, s. r. o.
Trenčín, ktorá vyhrala VO na projekt realizácie IBV „Za školou“ – Inžinierske siete. Ing. Laššo
oboznámil OZ s postupom výstavby a priblížil spôsob výpočtu predloženej ponuky. V rámci OZ
prebehla dlhá diskusia o spôsobe realizácie IBV. Následne bude vypracovaný znalecký posudok na
odpredaj obecného pozemku a zvolanie komisie pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre
financie a kontrolu majetku ako poradných orgánov k ďalšiemu procesu schvaľovania.
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5.

MK „K ihrisku“ – informácia
Starosta informoval poslancov o výsledku verejného obstarávania na opravu cesty „K ihrisku“.
Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť CESTY NITRA, a. s. vo výške 33 140,89 EUR s
DPH. Realizácia by mala prebiehať v mesiaci máj. Poslanci hlasovali o výsledku VO: Za: 5,
Proti:0, Zdržal sa: 0.

6. Rôzne
Starosta obce informoval o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zakúpení 140 ks stoličiek a nových záclon do KD,
nákupe ďalších 23 ks LED svietidiel verejného osvetlenia,
nákupe studenej asfaltovej zmesi na opravu výtlkov,
vyčistení odvodňovacieho rigola na parcele č. 1711, pod družstvom
uskutočnenej brigáde na čistení okolia obce, ktorú zorganizoval klub dôchodcov,
plánovanom osadení 2 stĺpov verejného osvetlenia za detským ihriskom,
aktualizácii programu virtuálny cintorín v sume 683,94 EUR,
o realizovanej kontrole z Okresného úradu v Trenčíne, odbor krízového riadenia a o kontrole
obecnej knižnice,
doručenom liste od Ing. Eleny Malecovej, ktorá žiada o svoje nahradenie v komisiách
zriadených pri OZ v Dubodiele. Do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov bola navrhnutá Ing. Stanislava Ševcechová a do komisie pre financie
a kontrolu majetku Ing. Lenka Doktorová. Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
doručenej odpovedi zo Slovenskej pošty, a. s. ktorá z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov neuvažuje o rekonštrukcii budovy pošty v našej obci. Starosta vyjadril
s odpoveďou nespokojnosť a navrhuje zvolať štátny stavebný dohľad, nakoľko budova pošty je
v havarijnom stave.
V súvislosti s pripravovanou aktualizáciou územného plánu obce navrhla hlavná kontrolórka
obce zahrnúť aj lokalitu „Závršie“. Starosta vysvetlil, že obec zatiaľ neplánuje v tejto časti obce
výstavbu rodinných domov, pretože nemá finančné prostriedky na zabezpečenie potrebnej
infraštruktúry. Návrh zmien a doplnkov k územnému plánu obce bude predložený na
pripomienkovanie širokej verejnosti.

7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončil.
V Dubodiele, 04. 05. 2017
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.

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

Overovatelia: Ing. Katarína Doktorová, v. r.

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

Anna Stopková, v. r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 2. mája 2017

Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
realizáciu Rekonštrukcie – opravy miestnej komunikácie „K ihrisku“ firmou CESTY NITRA, a. s.
v sume 33 140,89 EUR s DPH.

Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
nahradenie Ing. Eleny Malecovej v Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov zriadenou pri OZ v Dubodiele Ing. Stanislavou Ševcechovou a v Komisii pre
financovanie a kontrolu majetku zriadenou pri OZ v Dubodiele Ing. Lenkou Doktorovou.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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