Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 19.03.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce za rok 2014
3. Úprava rozpočtu na rok 2015
4. Stanovenie limitu pokladničnej hotovosti
5. Programovacie obdobie 2014 - 2020 (IROP)
6. Zmena v triedenom zbere odpadu
7. Prerokovanie platu starostu
8. Rôzne
9. Záver
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 19.03.2015.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Stanislava Skýpalu a Bc. Katarínu Šurinovú.
2. Na základe ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov starosta obce predložil prostredníctvom p. Tomáša Hracha
poslaneckej komisii Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
kalendárny rok 2014.Oznámenie starostu je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 9/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e n a v e d o m i e: predložené oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu.
Prítomní: 5 poslanci
Schválilo: 5 poslancov
3. Starosta oboznámil poslancov s návrhom úpravy rozpočtu na rok 2015.
Na základe zverejnenej informácie Ministerstva financií o predpokladanom podiele obcí na
výnose DPFO na rok 2015 navrhol upraviť rozpočet v príjmovej aj vo výdavkovej časti
o čiastku 5.000,- €.
Úpravu výdavkovej časti nasledovne :
položku 1 41 06.4.0 632 001 - 1.500,- €
položku 1 41 01.1.1 633 006
+900, -€
položku 1 41 01.1.1 637 004
+400,- €

položku 1 41 01.1.1 637 005
+100,- €
položku 1 41 01.1.1 642 015
+110,- €
položku 1 41 01.7.0 651 002
+300,- €
položku 1 41 01.7.0 653 001
+240,-€
položku 1 41 01.7.0 653 002
+ 50,- €
položku 1 41 06.2.0 633 006
+400,- €
položku 1 41 06.2.0 637 004 +4.000,- €
Taktiež úpravu príjmovej a výdavkovej časti týkajúcej sa financovania referenda.
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2015 si členovia zastupiteľstva preštudovali a s uvedenými
úpravami rozpočtu súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 10/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2015.
V príjmovej aj vo výdavkovej časti o čiastku 5.000,- €.
Úpravu výdavkovej časti nasledovne :
položku 1 41 06.4.0 632 001 - 1.500,- €
položku 1 41 01.1.1 633 006
+900, -€
položku 1 41 01.1.1 637 004
+400,- €
položku 1 41 01.1.1 637 005
+100,- €
položku 1 41 01.1.1 642 015
+110,- €
položku 1 41 01.7.0 651 002
+300,- €
položku 1 41 01.7.0 653 001
+240,-€
položku 1 41 01.7.0 653 002
+ 50,- €
položku 1 41 06.2.0 633 006
+400,- €
položku 1 41 06.2.0 637 004 +4.000,- €
Príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu týkajúcej sa financovania referenda.
Prítomní: 5 poslanci
Schválilo: 5 poslancov
4. Starosta predložil novému zastupiteľstvu na schválenie limit pokladničnej hotovosti.
Navrhol sumu 3.000,- €. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 11/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Limit pokladničnej hotovosti vo výške 3.000,- €
Prítomní: 5 poslanci
Schválilo: 5 poslancov
5. Starosta oboznámil poslancov s obsahom programu IROP na roky 2014-2020.
Program rozvoja vidieka, prostredníctvom ktorého sa môžeme uchádzať o finančné
prostriedky na schválené programy a ktorý sa týka obcí do 1000 obyvateľov má jednotlivé
programy tematicky rozdelené do jednotlivých rokov . Spoluúčasť obce je 5%.
Starosta sa s poslancami dohodol, že do budúceho zasadnutia si každý stanoví priority pri
riešení kritických stavov v obci.

6. Starosta informoval poslancov, že Malokarpatské partnerstvo - 25 združených obcí
regiónu- založilo združenie pre hospodárenie s odpadom, prostredníctvom ktorého sme získali
z Recyklačného fondu príspevok na zakúpenie kontajnerov na separovaný zber. Pre našu obec
bolo vyčlenených : 21 ks 240 l kontajnerov na plasty a kovové obaly
1 ks 1100 l kontajner na papier
1 ks 1200 l kontajner na sklo
Kontajnery sú rozmiestnené rovnomerne po obci.
Cieľom tejto akcie je zvýšiť povedomie občanov pri separácii odpadu a tým znížiť náklady na
likvidáciu komunálneho odpadu v obci. Separácia odpadu do plastových vriec pokračuje
súbežne.
Nadväzne na túto skutočnosť sa zastupiteľstvo so starostom zhodli na stanovení počtu
smetných nádob na počet členov v domácnosti nasledovne:
1 - 4 osoby v domácnosti
1 ks 120 l nádoba na KO
5 - 8 osôb v domácnosti
2 ks 120 l nádob na KO
9 - 12 osôb v domácnosti
3 ks 120 l nádob na KO
Nadbytočné smetné nádoby sú povinní občania vrátiť na Obecný úrad.
Naša obec sa zapojila aj do zberu použitého rastlinného oleja. Na Obecnom úrade máme na
skúšku 30 ks 10 l nádob, do ktorých sa použitý olej zlieva a ktoré sú k dispozícii občanom.
Propagácia bude zabezpečená prostredníctvom letákov, ktoré budú dodané do každej
domácnosti, a taktiež v miestnom rozhlase.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 12/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
A/ B e r i e n a v e d o m i e: Rozšírenie separácie odpadu v obci prostredníctvom
21 ks 240 l kontajnerov na plasty a kovové obaly
1 ks 1100 l kontajner na papier
1 ks 1200 l kontajner na sklo
rozmiestnených v obci
B/ S c h v a ľ u j e : počet smetných nádob na počet členov v domácnosti nasledovne:
1 - 4 osoby v domácnosti
1 ks 120 l nádoba na KO
5 - 8 osôb v domácnosti
2 ks 120 l nádob na KO
9 - 12 osôb v domácnosti
3 ks 120 l nádob na KO
Prítomní: 5 poslanci
Schválilo: 5 poslancov
7. 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 –
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
A/ Konštatuje
že na základe uznesenia č. 9/2014 zo dňa 04.04.2014 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením
o 20%.

Na základe návrhu poslancov sa na rok 2015 upravilo zvýšenie na 30%, čo po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 znamená – na základe §
3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2015 sumu 1.662,- Eur.
B/ S c h v a ľ u j e : podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.01.2015 plat
starostu, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 30%, t.j. na sumu 1.662,- Eur
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 3 poslanci
Proti: 2 poslanci
8. Rôzne
- Ku dňu 31.03.2015 sa končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce. Voľba nového
kontrolóra prebehne dňa 26.03.2015 . Obecné zastupiteľstvo navrhuje úväzok pre hlavného
kontrolóra obce na nasledujúce obdobie 0,1 t.j.16,5 hod. mesačne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 14/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Úväzok hlavného kontrolóra pre obdobie 01.04.2015-31.03.2021 na
0,1 t.j. 16,5 hod. mesačne.
Prítomní: 5 poslanci
Schválilo: 5 poslancov
- starosta informoval zastupiteľstvo o stave pri vybavovaní refundácie finančnej čiastky na
rekonštrukciu Verejného osvetlenia. Všetky požadované podklady boli zaslané na SIEA a v
súčasnosti čakáme na kontrolu na mieste
- starosta oboznámil poslancov, že je potrebné oprávnenou osobou vypracovať Program
hospodárskeho rozvoja obce a taktiež oprávnenou osobou spracovať dokumentáciu CO
- v budúcnosti bude zo strany obcí nevyhnutná elektronická komunikácia s občanom.
Dátové centrum obcí a miest ponúka po podpísaní príslušných zmlúv poskytnutie technického
vybavenia Obecného úradu. Vzhľadom na to, že budeme musieť zapojiť sa do elektronického
poskytovania služieb občanom, naša obec využije ponuku prostredníctvom združenia DEUS
- starosta informoval poslancov, že na sneme ZMOS Jaslovské Bohunice, ktorého sa zúčastnil
17.03.2015 v Maduniciach bol zvolený nový predseda združenia pán Vladimír Púčik, starosta
obce Ružindol
- starosta informoval poslancov, že v budúcom týždni budú vyrezané 2 lipy a 7 tují na
miestnom cintoríne, ktorých výrez bol už schválený
- bude nutné zamestnať na dohodu pracovníka, ktorý bude zabezpečovať kosenie vyžínačom

- manželia Tóthoví si dali žiadosť na odkúpenie 15 m² pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce
Horné Dubové, podľa priloženého geometrického plánu, z dôvodu úpravy plota okolo
rodinného domu.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a súhlasí s predajom pozemku za úradnú cenu
1,32 Eur/ m².
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predaj obecného pozemku v kat. území Horné Dubové manželom
Tóthovým, bytom Horné Dubové 147, parcela parc. č. 172/33 spolu vo výmere 15 m2 za
úradnú cenu 1,32 € / m2 priamym predajom podľa § 9a ods.8 písm. b) s tým, že
náklady vyplývajúce z predaja budú znášať Manželia Tóthoví ako kupujúci.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci

- vzhľadom na pretrvávajúce problémy s dodávkou vody v obci sa poslanci so starostom
dohodli, že dňa 10.4.2015 o 18,00 zvolajú celoobecné stretnutie občanov, kde problémy
a možné alternatívy riešenia prednesú občanom a prediskutujú.
- športovci plánujú v sobotu 28.03.2015 zber železného šrotu
- pán Kozák má záujem usporiadať súťaž vo varení gulášu

- starosta spoločne so zastupiteľstvom skonštatovali, že kultúrnospoločenské akcie
uskutočnené obcou a v spolupráci s obcou, Pochovávanie basy i Ples športovcov boli na
dobrej úrovni a stretli sa s pozitívnymi ohlasmi u občanov.

12. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
V Hornom Dubovom, 19.03.2015

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Skýpala

______________________________

Bc. Katarína Šurinová

______________________________

