Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 10.12.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)
Program zasadnutia: : 1.
2.
3.
4.

Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
Rozpočet na rok 2016
Úprava rozpočtu na rok 2015
VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5. Príkaz na inventarizáciu
6. Ukončenie nájmu p. Radovana Juricu na byt č.145/1 a výber
nového nájomcu
7. Výsledok kontroly na Kamerový systém
8. Záznam z výsledku následnej finančnej kontroly
9. Rôzne
10. Záver
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 10.12.2015. Všetci prítomní poslanci súhlasili
s návrhom programu na dnešné zasadnutie.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
Starosta určil za overovateľov zápisnice poslancov Tomáša Hracha a Petra Remenára

2. Hlavná kontrolórka obce pani Vajsová predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na
rok 2016 a predpokladu na roky 2017 a 2018 s odporúčaním prijať rozpočet bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou tejto zápisnice.

3. Starosta predložil poslancom na schválenie návrh rozpočtu na rok 2016 a predpokladu na
roky 2017 a 2018, ktorý bol prejednaný obecným zastupiteľstvom a bol zverejnený na
stránke obce a obecnej tabuli od 25.11.2015 do 09.12.2015. Zo strany občanov nebol
pripomienkovaný. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 117.116,00
Eur , rozpočet na roky 2017 a 2018 ako orientačné.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predložený rozpočet obce Horné Dubové na rok 2016 vo výške 117.116,00
Eur a berie na vedomie rozpočet na roky 2017 a 2018
Prítomní: 4 poslanci
Schválili : 3 poslanci
Zdržal sa : 1 poslanec

4. Starosta požiadal účtovníčku obce, aby

a) informovala poslancov o úpravách rozpočtu, ktoré boli uskutočnené na základe rozhodnutia
starostu obce v mesiaci november 2015 – rozpočtové opatrenie č.10/2015
b) oboznámila poslancov s návrhom úpravy rozpočtu, podľa predpokladaného plnenia
v mesiaci december 2015 – rozpočtové opatrenie č.11/2015
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
a) B e r i e n a v e d o m i e :
Úpravu rozpočtu, ktorá bola vykonaná podľa rozpočtového opatrenia č.10/2015
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
b) S c h v a ľ u j e :
Úpravu rozpočtu, ktorá bude vykonaná podľa rozpočtového opatrenia č.11/2015
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci

5. Návrh VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové, ktorý poslanci prejednali na
minulom zasadnutí bol zverejnený na stránke obce ako aj na obecnej tabuli od 25.11.2015 do
09.12.2015. Počas tejto doby neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany občanov.
Kontrolórka obce navrhla, aby v VII. Časti v §23 ods. (2) písm. f) bola doplnená veta
„Výnimku tvoria zdravotne postihnutí občania, ktorých žiadosti o pridelenie ďalšej smetnej
nádoby nad stanovený počet budú posudzované individuálne obecným zastupiteľstvom.“
Poslanci s doplnením súhlasili a VZN1/2015 schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Dubové
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci

6. Starosta obce nariadil vykonanie inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12.2015.

Inventarizácia pozostáva z fyzickej a dokladovej inventúry, termín vykonania inventarizácie
je 31.1.2016.
Zároveň navrhol inventarizačnú komisiu: Ing. Denisa Danišová - predseda
Bc. Katarína Šurinová - člen
Alena Selnekovičová - člen
Alena Šimončičová
- člen
Predseda a členovia IK prevzali menovacie dekréty.

7. Starosta informoval poslancov, že pán Radovan Jurica požiadal o ukončenie nájmu
v nájomnom bytovom dome č.145. Dohodli sa na termíne 15.01.2016.
Podľa poradia zaevidovaných žiadostí má o byt záujem pani Dagmar Parajková Jankuramatka s dvoma deťmi. Byt si bola obzrieť a má záujem od 15.01.2016 uzavrieť dohodu
o nájme.
Poslanci žiadosť pani Parajkovej Jankura schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : pridelenie 1-izbového bytu v nájomnom bytovom dome č.145 od
15.01.2016 pani Dagmar Parajkovej Jankura.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 3 poslanci
Zdržal sa : 1 poslanec

8. Starosta informoval poslancov o kontrole na mieste na realizovaný projekt „Kamerový
systém“, ktorá prebehla dňa 3.12.2015. Kontrolný orgán konštatoval, že projekt bol
realizovaný bez závad a finančné prostriedky vo výške 21.575,00 Eur budú do 10 dní
uhradené na účet obce.

9. Starosta predniesol poslancom Správy kontrolórky z následnej finančnej kontroly. Správy
sú prílohou tejto zápisnice.

10.
- Starosta informoval poslancov o zámere podať pripravený projekt na rekonštrukciu
Domu smútku prostredníctvom externého manažmentu Prvej Európskej Konzultačnej spol.
s r. o. Táto spoločnosť sa javí z finančného pohľadu najlepšie, máme s ňou skúsenosť
z minulých projektov a odmenu si nárokuje iba pri úspešnosti projektu pri výbere. Z tohto
dôvodu starosta navrhol poslancom uzatvoriť zmluvu o dielo na služby externého
manažmentu s Prvou Európskou Konzultačnou spol. s r. o. Poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : podpísanie zmluvy o dielo na služby externého manažmentu pri podaní
projektu „Rekonštrukcia Domu smútku“ s Prvou Európskou Konzultačnou spol. s r. o.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
-Starosta informoval poslancov, že rozhodol udeliť odmeny vo výške jedného platu za
plnenie povinností v roku 2015 pre pani Šimončičovú a Selnekovičovú .
-Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostu obce na vyplatenie odmeny
Hlavnej kontrolórke obce Horné Dubové v zmysle ustanovenia §18c. ods.5 zákona č.
369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov vo výške 10% zo súčtu

funkčných platov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015. Odmena bude vyplatená vo
výplate za mesiac december 2015 v mesiaci január 2016.
Odmena je navrhnutá za aktívny prístup k jednotlivým kontrolným akciám a za odbornú
a metodickú pomoc zamestnancom obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : návrh starostu obce na vyplatenie odmeny Hlavnej kontrolórke obce Horné
Dubové v zmysle ustanovenia §18c. ods.5 zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení
v zmysle neskorších predpisov vo výške 10% zo súčtu funkčných platov za obdobie od
01.01.2015 do 31.12.2015. Odmena bude vyplatená vo výplate za mesiac december 2015
v mesiaci január 2016.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
-poslanci sa dohodli na odpise stavu vodomerov na deň 12.12.2015 o 8,00 hod.
-starosta informoval poslancov o priebehu a nákladoch na realizáciu prekrytia kanála
odpadovej vody pri Pekárni .
-od 01.03.2016 odchádza do dôchodku naša pracovníčka pani Alena Šimončičová.
Starosta informoval poslancov, že žiadosť o prijatie do zamestnania si podala pani Eva
Okálová, s ktorou vykonal pohovor a od 01.03.2016 nastúpi do zamestnania na Obecnom
úrade na miesto pani Šimončičovej.
-ako bolo dohodnuté na minulom zasadnutí OZ, poslali sme na Cestnú správu žiadosť
na výrub krovín pri ceste z Horného Dubového do Dolného Dubového. Na základe
telefonického rozhovoru bola starostovi prisľúbená realizácia v rámci výrubu stromov pri
uvedenej ceste podľa kapacity zariadenia na likvidáciu odpadu.
-starosta informoval poslancov o novele zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov. Zmeny sa dotýkajú výmery dovolenky, ktorá
bude ako u zamestnancov 30 dní, starosta bude tvoriť a čerpať sociálny fond, má nárok na
stravné a plat starostu nebude povinne každoročne schvalovaný obecným zastupiteľstvom.
-starosta ponúkol možnosť organizovať tradičný stolnotenisový a mariášový turnaj
a vyzval poslancov na spoluprácu
-starosta sa s poslancami dohodol na termíne prvého zasadnutia v novom roku a to na
21.1.2016
-poslanec Remenár podal návrh na informovanie občanov o dôležitých udalostiach
v obci formou hromadného mailu - realizácia po zistení záujmu zo strany občanov.

-na základe skúseností s nekalými praktikami podomových obchodníkov
v predvianočnom období pripravíme reláciu s upozornením a výstrahou pred nimi.

Ján Hrčka
starosta obce
V Hornom Dubovom, 10.12.2015
Zapísala: Alena Selnekovičová

Overovatelia zápisnice:
Tomáš Hracho

______________________________

Peter Remenár

______________________________

