Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 22.01.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
Informácia z posledného zasadnutia OZ
Úprava rozpočtu na rok 2015
Program zasadnutí OZ na rok 2015
Náplň práce komisií
Odmena poslancov OZ za zasadnutie
Skončenie funkčného obdobia kontrolórky obce k 01.04.2015
Ukončenie realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia
Informácia o spotrebe vody a plán na úsporu spotreby vody
Stravné lístky, používania súkromného motorového vozidla,
používania mobilného telefónu a pevnej telefónnej linky pre
starostu obce.
11. Rôzne
12. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 22.01.2015.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Tomáša Hrachu a Ing. Denisu Danišovú
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
2. Starosta informoval poslancov o uzneseniach z posledného zasadnutia zastupiteľstva
predchádzajúceho volebného obdobia zo dňa 4.12.2014
- bola upravená cena vody od 17.12.2014 na 0,70 €/m³ a stanovené odpočty vodomerov
2x ročne
- poslanci schválili výrez tují pri Dome smútku
- poslanci schválili prijatie úveru na prepletenie faktúry na rekonštrukciu verejného
osvetlenia.
Oboznámil taktiež poslancov, že v mesiaci december 2014 bol v obci zorganizovaný
stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 17 súťažiacich a mariášový turnaj v ktorom
bolo 8 súťažiacich.

3. V decembri 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia v našej obci. Faktúra
za dielo vo výške 34.745,74 € bude preplatená z úveru, ktorý bude otvorený v PRIMA banke
pobočka v Trnave.
Z tohto dôvodu je potrebné upraviť rozpočet príjmov na rok 2015 v časti finančné operácie
3 52 pol. 513 001 o sumu 34.745,74 €.
Taktiež rozpočet výdavkov v časti finančné operácie 2 52 06.4.0 pol. 717 002 o sumu
34.745,74 €.
Na základe zmluvy KaHR-22VS-1001/0224/61 a jej dodatkov bol obci Horné Dubové
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov
na uvedený projekt ( 33.008,45 €) formou refundácie, ktorým bude úver splatený.
5% výdavkov bude hradených z vlastných zdrojov, ktoré sú uvedené v rozpočte výdavkov
2 41 06.4.0 pol.717 002.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Úpravu rozpočtu príjmov na rok 2015 v časti finančné operácie 3 52 pol.
513 001 o sumu 34.745,74 €.
Taktiež rozpočet výdavkov v 2 52 06.4.0 pol. 717 002 o sumu 34.745,74 €.
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov
Starosta požiadal poslancov o možnosť upravovať v priebehu roka rozpočet medzi
jednotlivými položkami podľa plnenia vo výške 2.000,00 € bez zvyšovania schváleného
rozpočtu s tým, že o uvedenej úprave bude informovať zastupiteľstvo na najbližšom
zasadnutí. Poslanci s návrhom súhlasili
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Starostovi možnosť upravovať v priebehu roka rozpočet medzi
jednotlivými položkami podľa plnenia vo výške 2.000,00 € bez zvyšovania schváleného
rozpočtu s tým, že o uvedenej úprave bude informovať zastupiteľstvo na najbližšom
zasadnutí.
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov
4. Starosta sa s poslancami dohodol na schôdzach obecného zastupiteľstva v dvojmesačných
intervaloch na štvrtky o 18.00 hod. v dňoch 19.3., 14.5., 25.6., 17.9., 12.11. a 10.12. 2015
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové v dňoch
19.3., 14.5., 25.6., 17.9., 12.11. a 10.12. 2015
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov

5. Starosta oboznámil členov zastupiteľstva s náplňou práce Komisie verejného poriadku
a ochrany verejného záujmu a Komisie pre kultúru a šport. Zároveň navrhol zmenu predsedov
a členov jednotlivých komisií. Za predsedu Komisie verejného poriadku a ochrany verejného
záujmu navrhol Tomáša Hrachu a za členov Ing Denisu Danišovú, Petra Remenára,
Stanislava Skýpalu a Bc. Katarínu Šurinovú. Za predsedu Komisie pre kultúru a šport
navrhol Stanislava Skýpalu a za členov Ing Denisu Danišovú, Petra Remenára, Tomáša
Hrachu a Bc. Katarínu Šurinovú
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Za predsedu Komisie verejného poriadku a ochrany verejného záujmu
Tomáša Hrachu a za členov Ing Denisu Danišovú, Petra Remenára, Stanislava Skýpalu a Bc.
Katarínu Šurinovú. Za predsedu Komisie pre kultúru a šport Stanislava Skýpalu a za členov
Ing Denisu Danišovú, Petra Remenára, Tomáša Hrachu a Bc. Katarínu Šurinovú
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov
6. Odmena poslanca OZ za účasť na jednom zasadnutí bola navrhnutá na 15,00 €. Všetci
zúčastnení poslanci s uvedenou sumou súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Odmenu poslanca OZ za účasť na jednom zasadnutí v sume 15,00 €.
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov
7. Starosta informoval poslancov, že k termínu 1.4.2015 sa končí funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky obce. Informoval, že najneskôr 40 dní pred ukončením funkčného obdobia bude
na stránke obce zverejnené oznámenie a podmienky podania prihlášky na pozíciu hlavného
kontrolóra. Žiadosti bude možné podať v uzatvorených obálkach označených „Voľba
hlavného kontrolóra- neotvárať“

8. Starosta doplnil informáciu z bodu 3 . Okrem výmeny svietidiel a demontáže starého
osvetlenia boli odmontované aj svietidlá z pôvodného prvého osvetlenia, vymenené káble
a vymenený a preložený hlavný istič. Tento bol premiestnený z č.d.91 na č.d.105 a zmenený
bol z pôvodných 85A na 25A, čo taktiež predstavuje finančnú úsporu. Zmena bola ošetrená
zmluvne so ZSE.
9. Starosta informoval poslancov o spotrebe vody v našej obci, problémoch spojených
s distribúciou vody, finančných stratách obce na zásobovaní občanov vodou, ako aj
s technickými nedostatkami vodovodu, ktoré je treba súrne vyriešiť, aby sa znížili, resp. úplne
odstránili finančné straty. Predniesol im svoje návrhy, ktoré sa týkali výmeny vodomerov,
rekonštrukcie vodovodných prípojok a uzatvorení zmlúv s jednotlivými odberateľmi.
S poslancami sa dohodol, že do najbližšieho zastupiteľstva si sami zvážia a pripravia návrhy

možného riešenia problému s vodou . Taktiež sa dohodli na zvolaní verejnej schôdze
s občanmi na túto tému v jarných mesiacoch.
10. Starosta požiadal nové obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie výhod , ktoré boli doposiaľ
starostovi poskytované
- stravné lístky pre starostu
Poslanci navrhli ponechať možnosť poskytovania stravných lístkov starostovi. Cenu
stravného lístka schválili vo výške 4,00 €.
Starosta navrhol, aby stravné lístky vo výške 4,00 € boli poskytované aj administratívnej
pracovníčke obecného úradu
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : poskytovanie stravných lístkov starostovi obce v súlade so zákonníkom
práce podľa § 152 ods.8 písm. c) v sume 4,00 €
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 4 poslanci
Zdržal sa: 1 poslanec
- používanie súkromného motorového vozidla v súlade so zákonom č.283/2002.
Poslanci súhlasia s tým, aby starosta používal súkromné vozidlo na služobné účely
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : starostovi používanie súkromného motorového vozidla v súlade so
zákonom č.283/2002.
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov
- telefonické spojenie
Poslanci súhlasia pre starostu s využívaním pevnej linky 033/5575190 a taktiež mobilného
telefónu 0905 400 130
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : pre starostu s využívanie pevnej linky 033/5575190 a taktiež mobilného
telefónu 0905 400 130
Prítomní: 5 poslancov
Schválili: 5 poslancov

11. V bode rôzne
- starosta informoval poslancov o nákladoch na vývoz TKO v obci ako aj o potrebe zvážiť
do budúceho zdaňovacieho obdobia zvýšenie poplatku za vývoz TKO, ktoré bude treba
zapracovať do VZN a VZN upraviť v zmysle novely zákona. Taktiež je treba jednoznačne
stanoviť počet obyvateľov na jednu smetnú nádobu
- starosta predložil poslancov svoju predstavu o postupoch prác v nasledujúcom období

1. úprava priestranstva pred obecným úradom
2. prekrytie kanála pri pekárni
3. úprava chodníka a kanálu pri č.d.127
4. úprava priestranstva pri Dome smútku
5. zakúpenie dverí a zárubní do kultúrneho domu (smerom do dvora)
6. zakúpenie závesov na okná do kultúrneho domu
7. zakúpenie vyžínača a motorovej kosačky - požiadal poslancov o prieskum ponuky
8. podľa finančných možností výmena rozhlasovne
- starosta poinformoval poslancov o plánovaných akciách
17.1.2015
Svadba
31.1.2015
Ples športovcov
13.2.2015
Pochovávanie basy - ukončenie fašiangu. Spolu s poslancami sa
dohodli, že obecný úrad zabezpečí občerstvenie - pagáče, sušienky,
malinovka
15.2.2015
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Hornom Dubovom.
12. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
V Hornom Dubovom, 22.01.2015

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Tomáš Hracho

______________________________

Ing. Denisa Danišová

______________________________

