Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 29.01.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice).
Program zasadnutia: : 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu priestorov
potravín a pohostinstva v budove OcÚ
4. Vypracovanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete na
záhumní
5. Príprava návrhu riešenia postupnej výmeny vykurovania na
bytoch v 9-bytovom nájomnom dome č. 145
6. Výrez 2 ks líp na cintoríne
7. Plánované práce na rok 2020
8. Rôzne
9. Záver
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 29.01.2020. Prítomní poslanci schválili návrh
programu na dnešné zasadnutie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : návrh programu na zasadnutie 29.01.2020
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Ing. Denisu Danišovú a
Beatu Grošmidovú
2. Starosta sa s poslancami dohodol na predbežnom harmonograme zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2020. Tieto určili na 16.4., 18.6., 10.9., 26.11. a 10.12.
3. Starosta predniesol poslancom návrh zadať vypracovanie projektovej dokumentácie na
prestavbu zadnej časti budovy obecného úradu na potraviny a pohostinstvo. Poslanci súhlasili
s uzatvorením zmluvy s Ing. Ivanom Pastvom
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : uzatvorenie zmluvy s Ing. Ivanom Pastvom na vypracovanie projektovej
dokumentácie na prestavbu zadnej časti budovy obecného úradu na potraviny a pohostinstvo
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

4. Starosta taktiež prejednal s poslancami návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na
realizáciu inžinierskych sietí na záhumní, keďže sa tam začína výstavba rodinných domov
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : návrh na zadanie vypracovania projektovej dokumentácie na inžinierske
siete na záhumní
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so zhoršujúcou sa situáciou s vykurovaním
v bytovom dome č.145. Kotly sú stále viac poruchové. Po odstúpení p. Grígla nám bude
servis na kotly robiť firma Vacula zo Šterús. Na základe zhoršujúceho sa stavu kotlov sa
starosta s vedúcim firmy dohodol na vypracovaní štúdie na perspektívnu výmenu kotlov
v bytovom dome.
6. Starosta navrhol schváliť výrez 2 ks líp na cintoríne pri vodovode. Jedná sa o prestarnuté
stromy, ktoré sú už nebezpečné.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : výrez 2 ks líp na cintoríne pri vodovode
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

7. Plánované práce na rok 2020
- Vybudovanie detského ihriska, na ktoré sme dostali v roku 2019 dotáciu vo výške
8 000,00 Eur bude v tomto roku pokračovať odstránením všetkých starých prvkov, ďalej
prebehne výber dodávateľa cez verejné obstarávanie a následne realizácia
- v prípade úspechu pri získaní finančných prostriedkov na zateplenie budovy obecného úradu
by sa realizácia tohto projektu mohla spojiť s prestavbou zadnej časti budovy obecného
úradu na potraviny a pohostinstvo. V tejto súvislosti stosta zvažoval presunutie priestorov
obecného úradu na prízemie budovy s čím poslanci súhlasili.
- Starosta oboznámil poslancov so stanoviskom polície k projektu chodníkov v obci.
V pripomienkach je uvedené nutné osvetlenie všetkých prechodov pre chodcov. Keďže
prechodov je v projekte veľa (pri každej odbočke z hlavnej cesty), bude potrebné vyvolať
nové jednanie za prítomnosti projektantov a polície a zjednotiť stanoviská.
- Starosta sa poslancami zhodol na potrebe rekonštrukcie vodovodnej šachty na cintoríne.
Taktiež je tam potrebné opraviť ventil a osadiť merač vody.
- do zrekonšruovaného domu smútku je v tomto roku treba dokúpiť stoličky, vynoviť katafalk
a vymeniť vnútorné dvere. Taktiež dokončiť úpravu okolia domu smútku, vysadiť stromy
a dreviny a doplniť lavičky na cintoríne.
- po ukončení rekonštrukcie detského ihriska aj tu doplniť výsadbu a lavičky.

- zrealizovať opravu schodov pred kultúrnym domom
- vzhľadom na to, že sa množia prípady, keď v kontajneri na cintoríne končí odpad, ktorý tam
nepatrí, poslanci navrhli nainštalovať na dom smútku ešte jednu kameru, ktorá bude snímať
kontajner
- starosta informoval poslancov, že opätovne podá žiadosť na Ministerstvo financií o dotáciu
15 000,00 Eur tentoraz na účel prestavby obecného úradu.
8. Rôzne
- Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o priaznivom vývoji v spotrebe vody, ktorý sa
prejavuje od výmeny vodomerov v roku 2017. Rozdiel v spotrebe vody medzi rokmi 2017
a 2019 je 9 300 m³.
- starosta s poslancami prejednal organizovanie a zabezpečenie pripravovanej obecnej
zabíjačky a kultúrneho podujatia „Pochovávanie basy“.
9. Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu .

Ján Hrčka
starosta obce

V Hornom Dubovom, 11.02.2020
Zapísala: Alena Selnekovičová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Denisa Danišová

______________________________

Beata Grošmidová

______________________________

