ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 31. januára 2017
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
5. Knižničný a výpožičný poriadok
6. Rôzne
9. Ukončenie

Prítomní: Ing. Judiny, Bc. Piláthyová, p. Stopková, p. Žáčiková, Mgr. Malecová (riaditeľka ZŠ
s MŠ Dubodiel)
Neprítomní (ospravedlnení): Ing. Hostačná, Ing. Doktorová , p. Jasnický,
Ing. Doktorová (kontrolórka obce)

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.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce odprezentovala Návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2017 ekonómka obce. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce dňa 13. 01. 2017, zvesený bol 30. 01. 2017. Zo strany občanov ani
poslancov neboli vznesené pripomienky a doplnenia. O návrhu plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017 hlasovali poslanci nasledovne: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

5. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Dubodiele
V zmysle nového zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach bolo metodičkou Krajskej knižnice
M. Rešetku v Trenčíne doporučené aktualizovať knižničný a výpožičný poriadok obecnej
knižnice. Poslanci o aktualizovanom knižničnom a výpožičnom poriadku hlasovali: Za:4,
Proti: 0, Zdržal sa: 0.
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6. Rôzne
Starosta obce informoval o:
•

•
•
•
•
•

interiérových úpravách v kultúrnom dome: vymaľované steny v sále, vo vestibule, v
knižnici, do ktorej sa dokúpili police na knihy a viacero nových kníh. Starosta aj
poslanci veria, že nové knihy a nový vzhľad knižnice priláka viac čitateľov.
dlhodobej poruche na vodovodnej sieti v dolnej časti obce. V súčasnosti je táto porucha
odstránená,
odstránení poruchy plynu na križovatke v strede obce,
osadení meračov tepla a nových vodomerov v nájomných domoch,
zakúpení 23 ks svietidiel verejného osvetlenia, ktoré budú postupne svojpomocne
montované,
stretnutí starostov obcí Dubodiel, Tr. Jastrabie, Tr. Mitice s MUDr. Tiborom
Guštafíkom, na ktorom bola prejednávaná pripravovaná spolupráca pri zabezpečení
lekárskej starostlivosti v našom obvode, nakoľko MUDr. Nedas plánuje odchod do
starobného dôchodku a v rámci celej spoločnosti je akútny nedostatok všeobecných
lekárov.
Základná škola s materskou školou predložila na rokovanie OZ žiadosť o povolenie na
vykonanie konečnej úpravy rozpočtu (vo výdavkovej časti ide o medzipoložkové
úpravy, v príjmovej časti navýšenie o 1 691,79 EUR). Ďalej ZŠ s MŠ Dubodiel
požiadala OZ v prípade insolventnosti o preposielanie finančných prostriedkov na
úhradu tepla, aby bolo možné požiadať o refundáciu týchto prostriedkov
v dohadovacom konaní. Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Ekonómka obce požiadala OZ o schválenie konečnej úpravy rozpočtu k 31. 12. 2016,
medzipoložkové úpravy, navýšenie vo výdavkovej časti v položke 633 Údržba
miestnych komunikácii a verejných priestranstiev - materiál o 2 598,87 EUR, 633
Verejné osvetlenie – materiál o 2 947,00 EUR. Hlasovanie: Za:4, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Ďalej ekonómka informovala o zostatku úveru ŠFRB na nájomné domy vo výške
288 948,17 EUR, zostatok úveru Komunál vo výške 80 657,97 EUR, o nedoplatkoch
na nájomnom k 31. 12. 2016 výške 129,63 EUR, za komunálny odpad 90 EUR,
o nevymožiteľných pohľadávkach po zosnulom P. Petríkovi vo výške 650,28 EUR. ,
ktoré boli navrhnuté na odpísanie. Poslanci o tomto návrhu hlasovali: Za: 4, Proti: 0.
Zdržal sa: 0.
Poslancom bol predložený harmonogram zasadnutí na rok 2017, o ktorom hlasovali:
Za: 4, Proti: 0. Zdržal sa: 0. Harmonogram bude zverejnený na stránke obce.

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

V Dubodiele, 01. 02. 2017
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Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v. r.
Overovatelia: Bc. Dana Piláthyová, v. r.
Angela Žáčiková, v. r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 30. januára 2017

Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017.

Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schaľuje
Knižničný výpožičný poriadok obecnej knižnice.

Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
vykonanie konečnej úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Dubodiel - vo výdavkovej časti medzipoložkové
úpravy, v príjmovej časti navýšenie o 1 691,79 EUR; preposielanie finančných prostriedkov na
úhradu tepla v prípade nedostatku finančných prostriedkov.

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
vykonanie konečnej úpravy rozpočtu obce k 31. 12. 2016, medzipoložkové úpravy, navýšenie vo
výdavkovej časti v položke 633 Údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev materiál o 2 598,87 EUR, 633 Verejné osvetlenie – materiál o 2 947,00 EUR., o odpise
nevymožiteľných pohľadávok po zosnulom P. Petríkovi.

Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
harmonogram zasadnutí na rok 2017.

Mgr. Anton Prechádzka, v. r.
starosta obce
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