ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 27. marca 2017

Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Verejné osvetlenie – informácia
5. Návrh na opravu MK
6. Rôzne
9. Ukončenie

Prítomní: Ing. Doktorová, Bc. Piláthyová, p. Stopková, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny

1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal a oboznámil ich s programom
zasadnutia. Poslanci o programe hlasovali: Za: 4 Proti:0, Zdržal sa: 0.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov: Bc. Piláthyovú a p. Žáčikovú.

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

Verejné osvetlenie
Obec Dubodiel v roku 2016 začala s nákupom LED svietidiel verejného osvetlenia, ktoré budú
postupne namontované. Tieto svietidlá disponujú preukázateľne nižšou spotrebou oproti
pôvodným, z čoho vyplývajú aj nižšie náklady na verejné osvetlenie. Obec s týmito výdavkami
počítala aj v rozpočte na rok 2017, preto obecné zastupiteľstvo schválilo nákup ďalších kusov
svietidiel. Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

5. Návrh na opravu MK
Z dôvodu zlého technického stavu miestnych komunikácií, obec v tomto roku zvažuje opravu
niektorých úsekov. Vo veľmi zlom technickom stave je MK okolo futbalového ihriska, ktorá sa
ďalej napája na MK v správe TSK. Plánované je položenie novej súvislej asfaltovej hmoty.
Poslanci navrhli zvolanie Komisie pre výstavbu a ŽP za účelom určenia, aká dĺžka spomínaného
úseku bude realizovaná.
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6. Rôzne
Starosta obce informoval o:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

objednaní 140 ks stoličiek a nerezového umývadla do KD,
nákupe kovových regálov do kuchyne KD,
podaní žiadosti na MF SR o dotáciu na rekonštrukciu strechy KD v sume 10 500 EUR,
podaní žiadosti Nadácií ZSE o grant na obecné slávnosti „Vinohrátky“ v sume 600 EUR,
podaní žiadosti Národnému fondu na podporu umenia na obnovenie knižného fondu v obecnej
knižnici v sume 3 900 EUR,
osadení zrkadla na križovatke,
stretnutí na OÚ v Trenčíne k prerokovaniu konečnej úpravy umiestnenia pozemkov v lokalite
„Za cintorínom“,
oprave vodovodného potrubia v nájomnom dome č. 422 v sume 1 889,52 EUR. Išlo o opravu
havarijného stavu, preto poslanci schválili financovanie z rezervného fondu. Hlasovanie: Za:4,
Proti: 0, Zdržal sa: 0,
vývoze kontajnerov s veľkoobjemovým odpadom a drobným stavebným odpadom,
stretnutí Komisie pre výstavbu a ŽP zo dňa 17. 03. 2017 k Zmenám a doplnkom k ÚPN obce.
Komisia navrhla lokality určené k rozvoju bývania v našej obci v častiach Pusté I, Pusté II,
Halačka. Tento návrh bol zaslaný spracovateľovi.
negatívnom vyjadrení z Dopravného inšpektorátu v Trenčíne k žiadosti o zníženie najvyššej
povolenej rýchlosti pri základnej škole,
žiadosti o zrušenie prenájmu posilňovne v budove bývalého zdravotného strediska, ktorú podal
p. Michal Petrík. Súčasne bola podaná žiadosť p. Jozefa Ďurmeka o prenájom týchto priestorov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo obidve doručené žiadosti. Prenájom spomínaných priestorov
bude na dobu určitú do 31. 03. 2018 za podmienok uvedených v zmluve. Hlasovanie: Za 4, Proti:
0, Zdržal sa:0
Poslankyňa Stopková ako predsedkyňa Komisie pre verejný poriadok a sociálne veci
informovala prítomných o zasadnutí komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 03. 2017 na podnet
p. Valka, ktorý nesúhlasí s vysadením ovocných stromčekov na spoločnej parcele č. 63 v k. ú.
Dubodiel. Komisia vykonala obhliadku miesta a navrhla dohodu medzi zainteresovanými
stranami.

7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 30. 03. 2017
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.

.....................................
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Overovatelia: Bc. Dana Piláthyová, v. r.

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

Angela Žáčiková, v. r.

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 27. marca 2017

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
nákup 23 ks svietidiel verejného osvetlenia.

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na opravu havarijného stavu vodovodného
potrubia v nájomnom dome č. 422.

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
žiadosť o prenájom nebytových priestorov za účelom posilňovne p. Jozefa Ďurmeka do 31. 03. 2018
s mesačným poplatkom vo výške 35 EUR.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r. p
starosta obce
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