Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 14.08.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
Výber nájomcu na 1-izbový byt v 9-bytovom nájomnom dome
Vymenovanie zapisovateľa OVK
Určenie počtu poslancov na celé funkčné obdobie
Určenie výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
Rôzne
Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 14.08.2014.
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Ing. Vladimíra Študenca a
Petra Dobšoviča.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
2. Starosta informoval poslancov, že písomnú žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu
v nájomnom dome v Hornom Dubovom podali Stanislava Boledovičová trvale bytom
Horné Dubové 71, Jozef Cmero trvale bytom Horné Dubové 86 a Radovan Jurica
trvale bytom Horné Dubové 71.
V súlade s VZN 2/2014 a na základe predložených dokladov poslanci rozhodli byt prideliť
Radovanovi Juricovi od 15.08.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : prenájom 1-izbového bytu č.1 pánovi Radovanovi Juricovi od 15.8.2014.

Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
3. Dňa 15.11.2014 sa uskutočnia komunálne voľby. Starosta navrhol, aby zapisovateľkou vo
volebnom obvode Horné Dubové bola pani Alena Selnekovičová. Poslanci s návrhom
súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Alenu Selnekovičovú ako zapisovateľku v komunálnych voľbách 15.11.2014

Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci

4. V zmysle zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11
ods. 3 poslanci obecného zastupiteľstva navrhli a následne schválili 5 poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Horné Dubové na volebné obdobie 2014 – 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : 5 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové na volebné
obdobie 2014 - 2018
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
5. Na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov
§ 11 ods. 4 písm. i) poslanci obecného zastupiteľstva navrhli a následne schválili plný
pracovný úväzok starostovi obce na volebné obdobie 2014 – 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : plný pracovný úväzok starostu obce Horné Dubové na volebné
obdobie 2014 - 2018
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
6. Rôzne:
 Starosta informoval poslancov, že v zmysle uznesenie Obecného zastupiteľstva č.
20/2014 sme listom č.76/2014 vyžiadali od obce Naháč vydokladovanie zvýšených
nákladov na vodu spotrebovanú v roku 2013 obcou Horné Dubové, ktoré viedli
k navýšeniu faktúry č.2013 000003 o 15%. 12.8.2014 sme obdržali písomnú odpoveď
bez priložených odpovedajúcich dokladov.
Na základe odpočtu vodomerov 30.07.2014 sa opäť potvrdil nevysvetliteľný rozdiel
medzi stavom odobranej vody na hlavnom vodomere obce a súčte spotreby na
jednotlivých vodomeroch občanov. Keďže s uvedeným je spojené aj veľké finančné
zaťaženie obce je prioritou nájsť príčinu a riešenie situácie.
Starosta sa s poslancami zhodol, že je potrebné vysledovať denný a nočný prietok
vody na hlavnom vodomere, podľa možnosti zistiť trasu starého vodovodného
potrubia a jeho spojenia s novým potrubím. V ďalšom kroku potom starosta navrhol
odpisovať vodu 2x ročne, upraviť cenu vody, aby sa pokryli náklady obce, spísať
zmluvy na odber vody s občanmi a vykonať rekonštrukciu vodovodných prípojok
a vodomerov na náklady odberateľov vody.
 Starosta informoval poslancov, že 8.8.2014 sme zaslali projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie verejného osvetlenia na kontrolu na SIEA .
 Taktiež oboznámil poslancov, že dal vypracovať a podal projekt na rekonštrukciu
okien na budove obecného úradu v hodnote cca 30 000,-Eur

7. Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť

V Hornom Dubovom, 14.08.2014

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Študenc, PhD.

______________________________

Peter Dobšovič

______________________________

