ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 5. marca 2018
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Plánované investičné zámery na rok 2018
5. Rôzne
6. Ukončenie
Prítomní: Ing. Doktorová, Ing. Hostačná, p. Jasnický, Ing. Judiny, p. Stopková, p. Žáčiková, Mgr.
Malecová (riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel)
Neprítomní (ospravedlnení): Bc. Linhartová
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. Hostačná, p. Jasnický
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
4. Plánované investičné zámery na rok 2018
• Obec Dubodiel podala dňa 10.02.2016 Žiadosťo nenávratný
finančný
príspevok
z programu rozvoja vidieka pod názvom „Rekonštrukcia povrchov MK prepojenia medzi
námestím a vinohrádkom v obci Dubodiel“. Do dnešného dňa sme neobdržali žiadne
vyjadrenie o výsledkoch vyhodnocovania.
• Obec Dubodiel požiadala LESY SR, š. p. o pridelenie finančných prostriedkov na opravu
miestnej komunikácie nad otočom, ktorá je v havarijnom stave z dôvodu vývozu dreva
ťažkotonážnymi autami. Obci bola pridelená dotácia vo výške 10 000 EUR.
• Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Dubodiel – v procese riešenia v spolupráci
s Ing. arch. Mlynčekovou.
• Oprava strechy kultúrneho domu – v tomto roku je plánovaná oprava strechy KD, ktorá je
ešte pôvodná, na viacerých miestach zateká, čím znehodnocuje interiér aj fasádu budovy.
Obec požiadala o dotáciu z Ministerstvá financií vo výške 10 000 EUR.
• V roku 2018 obec plánuje vymeniť autobusové zastávky na Galande a na otoči, vyberá sa
vhodný návrh.
• Dňa 20.02.2018 bola zverejnená výzva č. VI.P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR na podporu a zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom
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výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na
účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MVSR. Obec sa plánuje zapojiť do tejto
výzvy s projektom na opravu a zateplenie hasičských garáží vo výške 31 674,14 EUR.
K žiadosti je potrebné priložiť uznesenie OZ o schválení min. 5%-ného spolufinancovania
obce. Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
6. Rôzne
Starosta informoval prítomných o:
poskytnutí súčinnosti k verejnému obstarávaniu Slovenskej pošte, a.s. k zriadeniu pošty Partner
žiadosti Pozemkovému spoločenstvu urbárskych lesov a pasienkov v Dubodiele o guľatinu na
opravu prístrešku náraďovne OcÚ
opakovanom oznámení od p. Krištofovej o poškodzovaní oplotenia pri multifunkčnom ihrisku.
Poslanci sa týmto problémom opätovne zaoberali, p. Krištofovej bude zaslaná odpoveď.
Poslankyňa Ing. Hostačná navrhla prepojenie telekomunikačného kábla v časti Závršie aj za cenu
spoluúčasti obce.
Na dnešné rokovanie prišla riaditeľka ZŠ s MŠ Dubodiel a informovala prítomných o aktuálnom stave
v materskej škole, v školskom klube, o termíne konania zápisu do 1. ročníka, ktorý je stanovený na
09.04.2018. Všetky informácie sú uvedené na stránke ZŠ s MŠ Dubodiel. Ďalej p. riaditeľka
informovala o zápornej odpovedi k žiadosti podanej na Dopravný inšpektorát v Trenčíne, v ktorej
požadovala umiestnenie dopravnej značky so zníženou rýchlosťou v blízkosti školy. Starosta opätovne
osloví DI v Trenčíne.
Poslankyňa Ing. Hostačná navrhla prekrytie kanálu pod p. Homolovou, a tým rozšírenie krajnice.
7. Ukončenie
Starosta poďakoval poslancom a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 09. 03 2018
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

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

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná, v.r.

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

Jozef Jasnický, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 05.03.2018

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
schvaľuje
- predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z
celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov obce.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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