Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 23.10.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
Úprava rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
VZN 3/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Horné Dubové
Žiadosti o príspevok na rok 2015
Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014
Rôzne
Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 23.10.2014.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Leonarda Slabého a Ing. Vladimíra Študenca
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 3 poslanci
2. Starosta predniesol poslancom návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014. V príjmovej časti
vzhľadom na výšku podielových daní vyplácaných v tomto roku, je možnosť navýšenia
o 3.000,- Eur na položke 111 003 Výnos z dane z príjmov na celkovú sumu 106.106,37 Eur.
Výdavkovú časť navrhol upraviť podľa aktuálneho plnenia v jednotlivých položkách (príloha
zápisnice) na celkovú sumu 105.006,37 Eura. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Navýšenie rozpočtu na rok 2014 v príjmovej časti o 3.000,- Eur na položke
111 003 Výnos z dane z príjmov na celkovú sumu 106.106,37 Eur a vo výdavkovej časti
úpravu podľa aktuálneho plnenia v jednotlivých položkách na celkovú sumu 105.006,37 Eura
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 3 poslanci
3. Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2015 a na
nasledujúce dva roky na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie (príloha
zápisnice). Zároveň navrhol schváliť zostavenie a predloženie rozpočtu na rok 2015 bez
programovej štruktúry.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 a na nasledujúce dva roky
2016 a 2017 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a zostavenie a predloženie
rozpočtu na rok 2015 bez programovej štruktúry.
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 3 poslanci
4. Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2014 vzniesla hlavná kontrolórka pani
Vajsová pripomienku k VZN č.2/2012 , Článku 4 body 13. a 14., ktoré sa týkajú účelu
použitia poskytnutých dotácií. Ako bolo na zasadnutí dohodnuté, starosta pripravil návrh
VZN 3/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horné Dubové.
V uvedenom návrhu bola zapracovaná aj pripomienka ,týkajúca sa článku 4 bod 9., ktorá
hovorí, že poskytnutú dotáciu je povinnosť zúčtovať do 31.12. príslušného roka.
Návrh VZN č.3/2014 ,bol zverejnený na Obecnej tabuli od 06.10.2014 do 20.10.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : VZN 3/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Horné Dubové.
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 2 poslanci
Proti: 1 poslanec
5. Starosta predniesol poslancom žiadosti organizácií TJ a JDS o príspevok na činnosť v
roku 2015 z prostriedkov obce .Telovýchovná jednota Družstevník Horné Dubové požiadala
o príspevok 1.500,- Eur a Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska o 1.000,- Eur.
Bolo prednesených viacero návrhov. Poslanci sa dohodli poskytnúť obidvom organizáciám
požadovanú čiastku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Príspevok na činnosť na rok 2015
pre TJ Družstevník Horné Dubové 1.500,- Eur
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 2 poslanci
Proti: 1 poslanec
pre MO Jednoty dôchodcov Slovenska 1.000,- Eur.
Prítomní: 3 poslanci
Schválili: 3 poslanci
6. V súvislosti s prípravami na voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 starosta oboznámil
poslancov s kandidátnymi listinami. Na pozíciu starostu obce sme zaevidovali 2 kandidátov
a na pozície poslancov 14 kandidátov. Starosta oboznámil zastupiteľstvo aj so zložením
miestnej volebnej komisie.

7. V bode rôzne starosta informoval poslancov
 zmluva na realizáciu projektu Rekonštrukcie verejného osvetlenia bola podpísaná
13.10.2014 s firmou JNT Trading & Consulting. Cena je 34.745,74 € s 5%
spoluúčasťou. Úspora energie by mala byť 65%. Realizácia projektu by mala
prebehnúť v novembri 2014.
 Opätovne sa vyskytla porucha na vodovode pri č.d. 16. Závada bola odstránená, ale
bolo nutné porušiť aj chodník. Cena opravy bola 50,-€.
 Svojpomocne bola zrealizovaná oprava oplotenia areálu futbalového ihriska. Zakúpené
bolo iba pletivo
 Starosta podal projekt na výmenu okien a dverí na budove Obecného úradu
v predpokladanej cene 35.561,-€ s 5% spoluúčasťou. Keďže budova bola doteraz
v Katastri vedená ako Materská škola, bolo potrebné vybaviť zmenu využitia stavby
na Obecný úrad, nechať vypracovať bezpečnostný projekt na nový druh stavby a
vybaviť zmenu na LV.
 V mesiaci august prebehla na Obecnom úrade kontrola z OÚ Trnava, odbor výstavby
a bytovej politiky, na dodržiavanie vybraných zmluvných podmienok, týkajúcich sa
zmluvy so ŠFRB na nájomné byty. Zo strany pracovníčok OÚ Trnava bola vyjadrená
spokojnosť a pripomienka bola vznesená iba k bodu zmluvy o opakovanom nájme,
ktorý bol odstránený a k vytvoreniu zvláštneho účtu pre prostriedky finančnej
zábezpeky.
 Spoločne s MO JDS organizuje Obecný úrad dňa 25.10.2014 posedenie s dôchodcami
našej obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pripravený je kultúrny program
mládežníkov ,detí a zmiešanej speváckej skupiny. Ako občerstvenie bude rezeň so
šalátom, malinovka, víno a káva. Poslanci súhlasili s rozsahom zabezpečenia
posedenia s dôchodcami.
8. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
V Hornom Dubovom, 23.10.2014

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Leonard Slabý

______________________________

Ing. Vladimír Študenc, PhD.

______________________________

