Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 04.04.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: l. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce a hlavnej kontrolórky obce za rok 2013
3. Plnenie úloh z predchádzajúceho OZ a zo správy hlavnej
kontrolórky
4. Schválenie platu starostu
5. Úprava rozpočtu na rok 2014.
6. Žiadosť Mgr. Tatiany Šurinovej o odkúpenie pozemku č. 172/30
7. Rôzne
8. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 04.04.2014. Pani Vajsová požiadala o doplnenie
programu o bod „Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v obci Horné Dubové
o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce“.
Všetci prítomní poslanci súhlasili s rozšíreným návrhom programu na dnešné zasadnutie. Za
overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Bc. Petra Gašparíka a Leonarda Slabého.
2. Ku dňu 31.03.2014 podal starosta obce pán Hrčka a hlavná kontrolórka obce
pani Vajsová „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok
2013“. S týmto oznámením poslancov oboznámil p. Stanislav Skýpala. Oznámenia sú
prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e na v e d o m i e: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
za rok 2013 starostu obce Horné Dubové Jána Hrčku
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
3. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ predniesla p. Vajsová správu o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra v obci Horné Dubové. V správe poukázala na niektoré body činnosti
Obecného úradu, ku ktorým si vyžiadala stanovisko s termínom do nasledujúceho zasadania
OZ.



Čerpanie stravných lístkov starostom bolo schválené Uznesením OZ č.20/2007 zo
dňa13.04.2007 bez časového obmedzenia. Poslanci sa dohodli do konca volebného
obdobia akceptovať súčasný stav s tým, že v budúcom volebnom období sa bude
schvaľovať toto čerpanie opakovane v určených časových intervaloch.
Stravné lístky počas dovolenky sa čerpali v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu.
Vzhľadom na to, že naša obec už nie je členom odborov s platnosťou od 1.1.2014 sa
stravné lístky počas dovolenky čerpať nebudú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e na v e d o m i e: Čerpanie stravných lístkov starostom do konca volebného
obdobia s tým, že v budúcom volebnom období sa bude schvaľovať toto čerpanie
opakovane v určených časových intervaloch a skutočnosť, že s platnosťou od 1.1.2014
sa stravné lístky počas dovolenky čerpať nebudú.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci


Inventarizácia majetku za rok 2012 je predložená a podpísaná členmi Inventarizačnej
komisie. Starosta podpísal Inventarizáciu s vyjadrením nesúhlasu s čl. 3.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e na v e d o m i e: Predloženú Inventarizáciu majetku obce Horné Dubové za rok
2012 s výhradou starostu obce k čl.3
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci


Obecné zastupiteľstvo požadovalo, aby projektor zakúpený Centrom mládeže NaháčHorné Dubové z prostriedkov poskytnutých obcou Horné Dubové, bol zo strany
Centra mládeže opatrený Dobropisom. Za CM sa vyjadril pán Peter Gašparík, ktorý
uviedol, že sa im doposiaľ nepodarilo požadovaný Dobropis získať. Poslanci súhlasili
s posunutím termínu predloženia Dobropisu do najbližšieho Obecného zastupiteľstva.



Obecná knižnica bola z iniciatívy Centra mládeže zrenovovaná, pričom na tento účel
boli použité prostriedky poskytnuté obcou na činnosť Centra mládeže. Keďže sa jedná
o obecný majetok s hmotnou zodpovednosťou, podmienkou využívania knižnice
mládežou bola osoba, ktorá by za knižnicu prevzala hmotnú zodpovednosť. Centrum
mládeže ale nemá takúto osobu. Pán Gašparík navrhol veci zakúpené CM preniesť
zmluvne na obec, s čím ale starosta obce nesúhlasí. Knihovníčka obce navrhla, aby si
Centrum mládeže zabezpečilo svoj majetok a knižnica sa bude ďalej využívať ako
doposiaľ. S uvedeným návrhom poslanci súhlasili.



Starosta opätovne vysvetlil svoj postup pri likvidácii oplotenia obecného úradu.
Predniesol svoj zámer realizácie pripraveného projektu úpravy okolia Obecného
úradu, na ktorý podal žiadosť na dotáciu z MF SR. Keďže finančné možnosti obce sú

obmedzené plánuje zatiaľ realizáciu svojpomocne v spolupráci s občanmi v súlade
s vypracovaným projektom a finančnými možnosťami obce. Postup sa stretol so
súhlasom obecného zastupiteľstva.
Na základe uznesení z predchádzajúceho OZ
 Starosta informoval poslancov, že obec zaslala podklady na vypracovanie
Bezpečnostného projektu obce firme INSOMNIUM
 Starosta informoval poslancov o stave realizácie Verejného osvetlenia. Projekt bol
zaslaný na posúdenie SIEA po ukončení verejného obstarávania
 Faktúra č.2013000003 zo dňa 31.12.2013 od obce Naháč za odber vody bola z našej
strany písomne oponovaná dňa 18.02.2014. Doposiaľ sme nedostali žiadne stanovisko.
Spoločné stanovisko starostu aj poslancov je uhradiť iba spotrebovanú vodu bez
15 % navýšenia až do vyjasnenia situácie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : uhradiť obci Naháč Fa 2013000003 iba za spotrebovanú vodu bez
15 % navýšenia až do vyjasnenia situácie.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
4. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov –
a)konštatuje
že na základe uznesenia č. 5/2013 zo dňa 05.04.2013 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením
o 20%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013
znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2014 sumu 1.474,- Eur.
b) schvaľuje
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.01.2014 plat starostu, ktorá sa rovná
zvýšeniu minimálneho platu o 20%, t.j. na sumu 1.474,- Eur
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : mesačný plat starostu od 1.1.2014 vo výške 1.474,- Eur
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 3 poslanci
Proti: 1 poslanec
5. Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom úpravy rozpočtu na rok 2014 podľa jeho
skutočného plnenia. Jedná sa o presun medzi položkami ktoré neboli čerpané na položky
ktoré boli prečerpané, konkrétne z položky 10 01 1 41 08.2.0.9 pol. 633 001 na položky
11 02 1 41 06.2.0 pol.633 006 vo výške 1000,- Eur
13 01 1 41 01.1.1.6 pol.637 004 vo výške 600,- Eur
13 01 1 41 01.1.1.6 pol.637 005 vo výške 1000,- Eur

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : úpravu rozpočtu na rok 2014 podľa plnenia z položky 10 01 1 41 08.2.0.9
pol. 633 001 na položky
11 02 1 41 06.2.0 pol.633 006 vo výške 1000,- Eur
13 01 1 41 01.1.1.6 pol.637 004 vo výške 600,- Eur
13 01 1 41 01.1.1.6 pol.637 005 vo výške 1000,- Eur
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
6. Starosta predniesol žiadosť Mgr. Tatiany Šurinovej o odkúpenie pozemku parc. č. 172/30
s rozlohou 38 m² podľa priloženého geometrického plánu. Jedná sa o pozemok susediaci
s pozemkom žiadateľky.
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti súhlasí s predajom pozemku za úradnú cenu
1,32 Eur/ m².
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predaj obecného pozemku v kat. území Horné Dubové Mgr.Tatiane
Šurinovej ,
nar. 22.04.1973, bytom Horné Dubové č. 146, parcela parc. č. 172/30 podľa Geometrického
plánu č. 18/2014 ktorý vypracoval geodet Ing . Marek Masár vyčlenená z parc.č. 172/1
Zastavaná plocha vedenej v LVč. 632 ,ktorej vlastníkom je Obec Horné Dubové spolu vo
výmere 38 m2 za úradnú cenu 1,32 € / m2 priamym predajom podľa § 9a ods.8 písm.
b) Mgr. Tatiane Šurinovej s tým, že náklady vyplývajúce z predaja bude znášať
Mgr. Šurinová ako kupujúci.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
7. Pani Vajsová predniesla Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v obci Horné
Dubové o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce. Správa je prílohou
tejto zápisnice
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e n a v e d o m i e: Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v obci
Horné Dubové o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
8. Rôzne
 Na sneme ZMO obce dostali informáciu o možnosti verejného obstarávania na
dodávateľa elektriny a plynu vrámci ZMOS prostredníctvom PKF. Týmto spôsobom
je možné ušetriť na nákladoch na energie. Poslanci súhlasili so zapojením našej obce
do verejného obstarávania

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S ú h l a s í: so zapojením obce Horné Dubové do verejného obstarávania na dodávateľa
elektriny a plynu vrámci ZMOS.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
 Starosta informoval poslancov, že vypracoval a podal 3 projekty na čerpanie
Eurofondov :
Rekonštrukcia obecnej budovy vo výške 12.000,- Eur
Úprava okolia budovy Obecného úradu vo výške 13.500,- Eur
Rekonštrukcia objektu TJ vo výške 8.000,- Eur


Starosta informoval poslancov, že bola podpísaná Dohoda o brigádnickej práci
študenta s Tomášom Okálom. Jedná sa o kosenie verejných priestranstiev obce



Inventarizačná komisia predložila starostovi obce Inventúrny záznam z vykonanej
Inventarizácie majetku obce k 31.12.2013



Starosta a poslanci sa dohodli na zabezpečení občerstvenia na
1. máj - víno a malinovka
12.máj - Deň matiek - klobáska, zákusok, káva, malinovka

9. Na záver rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hornom Dubovom, 04.04.2014

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Bc. Peter Gašparík

______________________________

Leonard Slabý

______________________________

Výpis uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 04.04.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové
A/ s c h v a ľ u j e

Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom schvaľuje predaj obecného
pozemku v kat. území Horné Dubové Mgr.Tatiane Šurinovej ,
nar. 22.04.1973, bytom Horné Dubové č. 146, parcela parc. č. 172/30 podľa
Geometrického plánu č. 18/2014 ktorý vypracoval geodet Ing . Marek Masár
vyčlenená z parc.č. 172/1 Zastavaná plocha vedenej v LVč. 632 ,ktorej
vlastníkom je Obec Horné Dubové spolu vo výmere 38 m2 za úradnú cenu
1,32 € / m2 priamym predajom podľa § 9a ods.8 písm. b) Mgr. Tatiane
Šurinovej s tým, že náklady vyplývajúce z predaja bude znášať
Mgr. Šurinová ako kupujúci.

Ján H r č k a
starosta

