ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 6. marca 2017
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Dubodiel
5. Rôzne
9. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, p. Jasnický, Ing. Judiny, Bc. Piláthyová, p. Stopková, p. Žáčiková,
Ing. Doktorová (kontrolórka obce)
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Hostačná
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.
4.

Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Dubodiel
Obec Dubodiel ako orgán územného plánovania má povinnosť sústavne sledovať, či sa nezmenili
predpoklady, na základe ktorých bolo navrhované usporiadanie územia vyplývajúce z platného
územného plánu. V zmysle §30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov je obec povinná preskúmať spravidla raz za 4 roky, či nie
je potrebná aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie. Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od
schválenia ÚPN obce Dubodiel (v roku 2011), ako aj schválenia Zmien a doplnkov Územného
plánu obce Dubodiel č.1/2013 (uznesenie ObZ č. 58/2013 zo dňa 29. 11. 2013), vznikla požiadavka
prehodnotiť, resp. doplniť niektoré lokality. Dňa 15. 02. 2017 sa uskutočnilo stretnutie s Ing. arch.
Mlynčekovou PhD., Ing. Antalovou, Mgr. Forgáčom a Ing. Mitickým k aktualizácii ÚPN obce.
Vedenie obce spolu s Komisiou pre výstavbu a životné prostredie obce Dubodiel zosumarizuje
požiadavky, ktoré budú predmetom Zmien a doplnkov ÚPN obce Dubodiel. Takto spracovaný
návrh bude predložený na pripomienkovanie občanom a následne schvaľovaný v ObZ obce
Dubodiel. Poslanci o tomto postupe hlasovali nasledovne: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
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6. Rôzne
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dubodiel za rok 2016
V zmysle §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila
hlavná kontrolórka obce správu z kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá bude zverejnená na
webovej stránke obce. Poslanci správu vzali na vedomie.
Mesto Bánovce nad Bebravou doručilo na obec Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania
v centre voľného času, A. Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou. Toto centrum navštevuje 5 detí
z našej obce. V zmysle predloženej dohody by obec mala poskytnúť finančné prostriedky vo výške
54 EUR na obdobie október až december 2016 na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením
krúžku. Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie pre Mesto Bánovce nad Bebravou vo výške 54
EUR: Za: 0, Proti: 6. Zdržal sa: 0.
Starosta obce informoval o:
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

odoslanej žiadosti o opravu budovy pošty v našej obci, ktorá je v havarijnom stave. Keďže
je majetkom Slovenskej pošty, a. s., obec do nej nemôže investovať, ale môže sa
spolupodieľať na jej oprave.
odstránení viacerých porúch na vodovodnom potrubí,
obhliadke a plánovanom vyčistení prepážky v hornej časti obce pracovníkmi Povodia
Hornej Nitry,
oprave kľučiek a zakúpení žalúzii v KD,
stretnutí s ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom s dobrovoľnými hasičmi k
"Projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek", ktoré sa
konalo dňa 19. 02. 2017 v Kine Hviezda v Trenčíne,
začatí montáže verejného osvetlenia,
namontovaní vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s rádiovým
odpočtom v nájomných domoch,
podaní Žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Zb. z. v znení neskorších predpisov
(A.Závodský),
doručenej žiadosti Ing. Bulejka o odkúpenie časti parcely č. 512/1,
zbere veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu,
plánovanom nákupe stoličiek do KD,
zapojení sa do výzvy na predkladanie projektov – Akvizícia knižníc (obnova knižného
fondu) v rámci Fondu na podporu umenia, ktorý pre obec spracuje Trenčianska regionálna
a rozvojová agentúra.

Dňa 11. 02 2017 sa v našej obci uskutočnil každoročný futbalový turnaj o pohár starostu obce.
Starosta ďakuje organizátorom za úspešný priebeh športového podujatia.
Starosta poďakoval poslancom a všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní Fašiangov 2017,
za prípravu a pomoc.
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Pri príležitosti 50. výročia organizovaného stolného tenisu v obci Dubodiel sa v KD dňa
04.03.2017 uskutočnilo slávnostné posedenie bývalých aj súčasných hráčov a ďalších
pozvaných hostí. Po stretnutí nasledoval tradičný turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa už
dlhé roky teší veľkej obľube.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 07. 03. 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 6. marca 2017

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
začatie procesu aktualizácie Zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Dubodiel.

Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
berie na vedomie
Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dubodiel za rok 2016.

Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním záujmového
vzdelávania v CVČ Bánovce nad Bebravou.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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