Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 30.03.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice).
Program zasadnutia: : 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Úprava rozpočtu na rok 2020
3. Správa hlavnej kontrolórky k výsledku finančnej kontroly
4. Návrh VZN o určení ochranného pásma pohrebiska na území
obce Horné Dubové
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, p. Ľubor Hracho
6. Opatrenia a predpokladané negatívne dopady v rámci obce na
zamedzenie šírenia koronavírusu
7. Rôzne
8. Záver
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 30.03.2020, zároveň navrhol rozšíriť program o ďalší
bod – podanie majetkových priznaní starostu a hlavnej kontrolórky obce. Prítomní poslanci
s rozšírením súhlasili a schválili návrh programu na dnešné zasadnutie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : rozšírený návrh programu na zasadnutie 30.03.2020
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Alžbetu Šurinovú a Ing. Daniela
Pavlíka.
2. Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom úpravy rozpočtu .
Ide o finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb do NR SR
a prenesený výkon ŠS na úseku Evidencie obyvateľov, ktoré boli premietnuté aj do
výdavkovej časti.
V príjmovej časti finančné prostriedky, prijaté z PPA na refundáciu výdavkov spojených
s projektom „Obnova domu smútku“, ktoré budú vo výdavkovej časti použité na splatenie
úveru prijatého na tento účel, resp. ako vlastné prostriedky na spolufinancovanie výstavby
detského ihriska.
V príjmovej časti navýšenie o prijaté dobropisy za energie.
Vo výdavkovej časti presun prostriedkov na základe aktuálnych potrieb obce.
Uvedené zmeny sú súčasťou Rozpočtového opatrenia 2020/1, ktoré je prílohou tejto
zápisnice. Poslanci navrhnuté zmeny prejednali a návrh úpravy rozpočtu schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : úpravu rozpočtu uvedenú v Rozpočtovom opatrení č. 2020/1
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

3. Hlavná kontrolórka obce predniesla správu z „Kontroly pokladne a pokladničných
dokladov za rok 2019“. Upozornila na potrebu vypracovať smernicu o vedení pokladne.
Starosta predložil hlavnej kontrolórke na pripomienkovanie novo vypracovaný Vnútorný
predpis pre vedenie pokladnice. Správa hlavného kontrolóra je prílohou tejto zápisnice.
4. . Starosta oboznámil poslancov, že na základe zákona č. 131/2010 a potrieb obce v oblasti
výstavby bol vypracovaný návrh VZN č.2/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska v obci
Horné Dubové. Stanovuje vzdialenosť výstavby od pohrebiska, podmienky v ochrannom
pásme a vysvetľuje základné pojmy. Poslanci sa s návrhom VZN podrobne oboznámili.
Návrh bol zverejnený v zákonnej lehote na informačnej tabuli a na stránke obce. Neboli
k nemu vznesené žiadne pripomienky
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : VZN č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Horné Dubové.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Starosta predniesol poslancom žiadosť pána Ľubora Hrachu, bytom Horné Dubové č.74
o odkúpenia pozemku vo vlastníctve obce. Jedná sa o p. č. 1779/2 (cesta) vo výmere
78,00 m², vedený ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorý p. Hracho dlhodobo užíva a je
súčasťou jeho predzáhradky. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na odpredaji za úradnú cenu
1,32 Eur/m².
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predaj časti pozemku parc. č. 1779/2 vo výmere 78,00 m² za úradnú cenu
1,32 Eur/ m² pánovi Ľuborovi Hrachovi.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Starosta informoval poslancov, v súvislosti s pandémiou koronavírusu a následným
vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR, že v obci Horné Dubové boli prijaté opatrenia
v súlade s usmerneniami vlády SR, krízového štábu a Úradu verejného zdravia SR .
O všetkých opatreniach boli ihneď informovaní obyvatelia obce prostredníctvom miestneho
rozhlasu, internetovej stránky aj letákov do každej domácnosti. Obec v spolupráci s pani
Hrčkovou zabezpečovala priebežne pre seniorov, a na základe požiadaviek aj pre ostatných
obyvateľov, doma šité rúška. Taktiež bola zverejnená ponuka obecného úradu na základe
objednávky zabezpečiť pre občanov v núdzi základné potraviny a potreby do domácnosti.
Starosta opakovane požiadal poslancov, ako členov krízového štábu obce, o pripravenosť
v prípade potreby pomôcť.
7. Starosta obce predložil poslancom, po predchádzajúcom preskúmaní úplnosti
a vyhodnotení, majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce pani Marty Vajsovej (príloha).
Starosta skonštatoval, že hlavná kontrtolórka obce splnil povinnosť, ktorú jej stanovuje zákon
S oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce pána Jána
Hrčku (príloha) v zmysle zákona č.357/2004 Zb.z. oboznámil členov Komisie verejného poriadku
a ochrany verejného záujmu a poslancov predseda Komisie Ing. Daniel Pavlík.

Členovia Komisie konštatovali, že starosta obce splnil povinnosť, ktorú mu stanovuje zákon
a oznámenia nie je v rozpore s ním.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
A/ berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona, ktoré
podal starosta obce Ján Hrčka
B/konštatuje
Predložené oznámenie nie je v rozpore s ústavným zákonom a starosta obce si splnili svoju
zákonnú povinnosť
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Rôzne
- dňa 19.2.2020 prebehla kontrola na mieste z PPA na projekt „Obnova domu smútku“, na
základe ktorej nám boli priznané finančné prostriedky v plnej výške a boli pripísané na účet
obce. Následne sme 23.03.2020 požiadali banku o splatenie úveru. Splatenie by sa malo
uskutočniť do konca mesiaca marec 2020.
- na projekt výstavby detského ihriska, na ktoré sme v roku 2019 dostali kapitálový transfer
z Úradu vlády SR vo výške 8 000,00 Eur, prebehlo verejné obstarávanie. S víťaznou
firmou Emerkom Nitra sme podpísali zmluvu na realizáciu. V súčasnosti prebieha výroba
prvkov DI.
- v súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie na prestavbu zadnej časti budovy
OcÚ na potraviny a pohostinstvo, v marci bol vypracovaný odborný posudok protipožiarnej
bezpečnosti stavby. Starosta sa s poslancami zhodol na dokončení - vypracovaní kompletnej
projektovej dokumentácie
- starosta informoval poslancov, že je rozpracované zábradlie na schodisko pred kostolom
a pred domom smútku
- starosta predniesol poslancom návrh na odkúpenie 3 ks masívnych záhradných lavicových
súprav od majiteľky bývalého pohostinstva pani Lopatkovej, ktoré by boli vhodné do
altánku pri OcÚ. Podľa predbežného dohovoru cena jednej súpravy by bola 80,00 Eur.
Poslanci súhlasili s odkúpením aj s cenou.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : odkúpenie 3 ks masívnych lavicových súprav za cenu 80,00 Eur/kus od
pani Lopatkovej.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
- starosta sa dohodol s poslancami, že ako bolo plánované, v rámci finančných možností,
bude doplnené zariadenia do DS a lavičky na cintorín
- starosta informoval poslancov, že vzhľadom na zlyhanie tlačiarne, ktorej oprava by bola
finančne náročná, rozhodol sa kúpiť novú tlačiareň a taktiež notebook, ktorý bude potrebný

v prípade, že v krízových situáciách je potrebná práca z domu. Poslanci s ním v danej veci
súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e n a v e d o m i e : zakúpenie tlačiarne a notebooku pre potreby starostu.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
9. Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť .

Ján Hrčka
starosta obce

V Hornom Dubovom, 31.03.2020
Zapísala: Alena Selnekovičová

Overovatelia zápisnice:
Alžbeta Šurinová

______________________________

Ing. Daniel Pavlík

______________________________

