Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 17.06.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice).
Program zasadnutia: : 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Úprava rozpočtu na rok 2020
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2019
4. Záverečný účet obce Horné Dubové za rok 2019
5. Návrh zmeny frekvencie zberu triedeného odpadu
6. Plnenie plánov a úloh z predchádzajúcich OZ
7. Rôzne
8. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 17.06.2020, zároveň navrhol rozšíriť program o ďalší
bod – žiadosť p. Slabého o dokúpenie resp. prenájom pozemku vo vlastníctve obce. Prítomní
poslanci schválili rozšírený návrh programu na dnešné zasadnutie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : rozšírený návrh programu na zasadnutie 17.06.2020
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Imricha Šimončiča a Beatu Grošmidovú.
2. Účtovníčka obce oboznámila poslancov s návrhom úpravy rozpočtu podľa jednotlivých
položiek.
V príjmovej časti ide o finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu na vykonanie
sčítania obyvateľov, bytov a domov a prostriedky z predaja pozemku.
Vo výdavkovej časti presun prostriedkov na základe aktuálnych potrieb obce.
Uvedené zmeny sú súčasťou Rozpočtového opatrenia 2020/3, ktoré je prílohou tejto
zápisnice. Poslanci navrhnuté zmeny a návrh úpravy rozpočtu schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : úpravu rozpočtu uvedenú v Rozpočtovom opatrení č. 2020/3
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Hlavná kontrolórka obce Marta Vajsová predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce Horné Dubové za rok 2019. V závere odporučila Obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Horné Dubové za rok
2019 s výrokom „Súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“.
Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou tejto zápisnice.

4. Starosta predložil poslancom na schválenie Záverečný účet obce za rok 2019, ktorý bol od
18.05.2020 zverejnený na obecnej tabuli aj na internetovej stránke obce. Počas doby
zverejnenia a taktiež zo strany poslancov neboli voči nemu vznesené žiadne námietky.
Záverečný účet obce za rok 2019 je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
Schvaľuje:
I. Záverečný účet obce Horné Dubové za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce
bez výhrad
II. Prevod finančných prostriedkov vysporiadaného prebytku rozpočtu obce
v sume 8 745,28 € v plnej výške do Rezervného fondu
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Starosta oboznámil poslancov s návrhom spoločnosti FCC, ktorá zabezpečuje v našej obci
odvoz odpadu, na zmenu frekvencie zvozu triedeného odpadu. Jedná sa o rozdelenie na
9x zvoz plastov a 4x zvoz papiera. Ako dôvod uvádzajú miešanie týchto komodít spolu do
jedného vreca. Poslanci sa zhodli na tom, že takýto postup by problém neodstránil. Naopak,
predĺženie lehoty zberu plastov by mohol poškodiť už zavedený systém separácie. Dohodli sa
so starostom, že návrh FCC odmietnu.
6. Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Vladimíra Slabého o odkúpenie, resp. prenájom
pozemku vo vlastníctve obce č. 172/1 za účelom oplotenia pri zachovaní línie rodinného
domu .
Poslanci so starostom prejednali situáciu podľa súčasného geometrického plánu a odpredaj
uvedeného pozemku schválili. Kúpno-predajnú zmluvu dá vyhotoviť Vladimír Slabý a bude
znášať aj finančné náklady súvisiace s legislatívnym postupom.
Súčasne Obec Horné Dubové uzatvorí s Vladimírom Slabým zmluvu o zriadení vecného
bremena na elektrickú prípojku do rodinného domu p. Slabého, ktorá je vedená cez pozemok
obce č.172/1 v dĺžke 55 m. Zmluvu dá vyhotoviť Vladimír Slabý a bude znášať aj finančné
náklady súvisiace s legislatívnym postupom.
Vzhľadom na skutočnosť, že obec nemá stanovené ceny za prenájom, kúpu a zriadenie
vecného bremena na obecných pozemkoch vyzval starosta poslancov na návrh ceny za
poskytnuté služby a predaj pozemku.
Zároveň bude potrebné vypracovať smernicu na stanovenie ceny za prenájom, kúpu
a zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce.
Na základe uvedeného poslanci schválili cenu za zriadenie vecného bremena na elektrickú
prípojku Vladimíra Slabého 1,00 €/ m.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : cenu 1,00 €/ m za zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku
Vladimíra Slabého na pozemku obce č. 172/1 v dĺžke 55 m.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

Poslanci schválili cenu 10 €/m² za predaj pozemku č. 172/1 na základe žiadosti Vladimíra
Slabého.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predaj časti obecného pozemku parcela č. 172/1 vo výmere 12,00 m2
podľa geometrického plánu č.43/2020 v kat. území Horné Dubové Vladimírovi Slabému
a Natálii Slabej, rod. Lukáčovej, bytom Horné Dubové č.163, za cenu 10,00 € / m2 predajom
podľa Zákona č.138/91 § 9a ods.8 písm. e) s osobitným zreteľom na zachovanie línie stavby
rodinného domu s oplotením pozemku z čelnej strany. Náklady vyplývajúce z predaja
bude znášať Vladimír Slabý ako kupujúci. Cena bola stanovená obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
7. - Starosta skonštatoval, že rekonštrukcia domu smútku bola dokončená, bolo upravené aj
okolie a vysadených bolo 20 tují a 7 krovín. Taktiež bolo vyhotovené nové zábradlie ku
kostolu a k domu smútku
- bola dokončená úprava okolia obecného úradu, do altánku boli dokúpené 3 lavicové
súpravy a vysadené boli 4 stromy(dub, javor, platan a borovica), 12 tují a 8 krovín
- bola ukončená výstavba detského ihriska aj s terénnymi úpravami, vysadené boli 4 javory,
4 katalpy a 20 tují
- na pripravovanú rekonštrukciu časti budovy obecného úradu, ktorá bude slúžiť ako
potraviny a reštaurácia bol vypracovaný projekt a schválený rozpočet.
Po pripomienkovaní príslušnými orgánmi bol projekt prepracovaný a rozšírený
o parkovacie miesta. Projekt bude podaný cez MAS.
- na pripravovanú realizáciu inžinierskych sietí na záhumní bol zatiaľ vypracovaný
výškopis a polohopis
- starosta sa s poslancami dohodol na organizácii stretnutia občanov na 19.06.2020, ktoré
bude ako poďakovanie za spoluprácu pri prácach na realizovaných projektoch. Zakúpime
špekáčky, chlieb, pivo. JDS prispeje malinovkou a domácim pečivom.
9. Keďže program bol vyčerpaný starosta poďakoval prítomným za účasť .

Ján Hrčka
starosta obce
V Hornom Dubovom, 26.06.2020
Zapísala: Alena Selnekovičová
Overovatelia zápisnice:
Imrich Šimončič

______________________________

Beata Grošmidová

______________________________

