Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 25.06.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
Správa hlavného kontrolóra obce.
Záverečný účet obce za rok 2014
Úprava rozpočtu
Rôzne
Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 25.06.2015. Všetci prítomní poslanci súhlasili
s návrhom programu na dnešné zasadnutie.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
Starosta určil za overovateľov zápisnice poslancov Stanislava Skýpalu a Tomáša Hracha .
2. Hlavný kontrolór obce, pani Vajsová predložila poslancom „Stanovisko k záverečnému
účtu obce Horné Dubové za rok 2014“ (príloha zápisnice). Odporučila poslancom uzatvoriť
prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Horné Dubové za rok 2014 s výrokom „ Súhlas
s celoročným hospodárením bez výhrad“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e na v e d o m i e : Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Horné Dubové za rok 2014.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
3. Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie „Záverečný účet obce Horné Dubové
za rok 2014“,ktorý je prílohou tejto zápisnice. Záverečný účet obce Horné Dubové za rok
2014 bol vyvesený na obecnej tabuli pred Obecným úradom v Hornom Dubovom od
01.06.2015 do 17.06.2014 . Neboli voči nemu vznesené žiadne námietky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
Schvaľuje:
I. Záverečný účet obce Horné Dubové za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad

II. Prevod finančných prostriedkov vysporiadaného prebytku rozpočtu obce 9.433,24 €
v plnej výške do Rezervného fondu
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
4. Dňa 15.6.2015 sme boli mailom Ministerstva hospodárstva SR informovaní, že na základe
našej žiadosti o preplatenie našich nákladov v rámci projektu rekonštrukcie verejného
osvetlenia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli dňa 15.06.2015 na náš
účet poukázané finančné prostriedky vo výške 33.008,45 Eur.
Na základe toho navrhol starosta upraviť rozpočet v príjmovej aj vo výdavkovej časti o
uvedenú sumu prijatých prostriedkov +33.008,45 Eur s príslušnými kódmi zdroja a nadväzne
na to preúčtovať úhradu finančných prostriedkov a upraviť rozpočet o položku na vrátenie
krátkodobého úveru v sume 34.745,74 Eur.
V príjmovej časti navrhol upraviť rozpočet aj na
položke 1 41 292 012 - prijaté dobropisy
o čiastku +2.010,00 Eur, ktorú
sme v prvom polroku prijali na základe vyúčtovania energií a na
položke 2 43 223 001 príjem z predaja pozemkov
o čiastku +20,00 Eur za predaj
čiastky pozemku manž. Tóthovým.
Vo výdavkovej časti upraviť položku 1 41 01.1.1 /611
o čiastku +1.030,00 Eur a
položku 1 41 01.1.1 /633 006 o čiastku +1.000,00 Eur
Tým by sa rozpočet v príjmovej aj vo výdavkovej časti navýšil na sumu 178.265,34
Eur.(Upravený rozpočet-príloha zápisnice)
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
Schvaľuje:
Úpravu rozpočtu príjmovej aj vo výdavkovej časti o sumu +33.008,45 Eur prijatých
z Ministerstva hospodárstva SR z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
s príslušnými kódmi zdroja a nadväzne na to preúčtovanie úhrady finančných
prostriedkov a úpravu rozpočet o položku na vrátenie krátkodobého úveru v sume 34.745,74
Eur.
Ďalej úpravu v príjmovej časti
na položke 1 41 292 012 - prijaté dobropisy
o čiastku +2.010,00 Eur
na položke 2 43 223 001 príjem z predaja pozemkov
o čiastku
+20,00 Eura
Úpravu vo výdavkovej časti
na položke 1 41 01.1.1 /611
o čiastku +1.030,00 Eur
na položke 1 41 01.1.1 /633 006
o čiastku +1.000,00 Eur
Teda úpravu v príjmovej aj vo výdavkovej časti celkove na sumu 178.265,34 Eur.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci

5. Rôzne
- Dňa 31.12.2010-účtovný doklad č.217 bolo na účet 042 010 opravou účtovania
zaúčtovaných 1.777,53 Eur. Jedná sa o prostriedky použité v roku 2009 na vypracovanie
projektovej dokumentácie na výstavbu zberného dvora (Zaúčtované Fa20090001). Zberný
dvor bol plánovaný realizovať ako projekt v rámci Malokarpatského partnerstva financovaný
z prostriedkov Eurofondov. Projekt však nebol vybraný a nie je žiadna pravdepodobnosť jeho
realizácie . Starosta preto navrhol, aby zastupiteľstvo posúdilo projekt ako zmarený.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : aby boli náklady z roku 2009 na vypracovanie projektu na zberný dvor
v rámci Malokarpatského partnerstva vo výške 1.777,53 € posúdené ako zmarený projekt.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
- Súčasne s ukončením plánu realizácie projektu boli vrátené obci finančné prostriedky z účtu
Malokarpatského partnerstva vo výške 2.257,00 €, ktoré boli určené na realizáciu Zberného
dvora. Prostriedky boli prijaté 02.03.2011 a Interným dokladom č.32 zo dňa 02.03.2011
zaúčtované na účet 632. Opravným dokladom č.122 z 31.07.2011 boli následne preúčtované
na účet 379 010. Keďže sa jedná o prostriedky obce starosta navrhol poslancom schváliť
preúčtovanie z účtu 379 010.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Finančné prostriedky vrátené v roku 2011 obci z účtu Malokarpatského
partnerstva vo výške 2.257,00 €, ktoré boli určené na realizáciu Zberného dvora a boli
zaúčtované na účet 379 010 z tohto účtu preúčtovať.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
-starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť zostavenie a predloženie rozpočtu na rok
2016 bez programovej štruktúry.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : zostavenie a predloženie rozpočtu obce Horné Dubové na rok 2016 bez
programovej štruktúry.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili:5 poslanci
-starosta informoval poslancov, že stanovisko spoločnosti TAVOS k nášmu listu, ktorý sme
zaslali v súvislosti s riešením privádzača vody bolo negatívne a riešenie problému ostáva
naďalej otvorené.

-starosta informoval poslancov, že ako sa dohodli na rokovaní zastupiteľstva 22.01.2015
urobil prieskum a po mesačnom odskúšaní následne zakúpil vyžínač DOLMAR v cene
499,90 Eur
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
B e r i e na v e d o m i e : zakúpenie vyžínača DOLMAR v cene 499,90 Eur
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
-obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 19.03.2015schválilo limity počtu smetných nádob
na počet členov v domácnosti . Keďže výzva miestnym rozhlasom nemala ohlas, vyzval
obecný úrad dotknuté domácnosti na vrátenie smetných nádob písomne
-starosta informoval poslancov, že k 30.06.2015 sa uskutoční odpis vodomerov v obci
-taktiež informoval obecné zastupiteľstvo, že účasť TJ horné Dubové vo futbalovej súťaži je
ohrozená, pretože je málo hráčov a do 30.06.2015 je ešte treba doplniť káder
-starosta sa dohodol s poslancami, že obec aj v tomto roku tradičným spôsobom zabezpečí 29.
augusta oslavu SNP
-starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na zváženie rekonštrukciu sochy sv. Jána, ktorá sa
nachádza pred budovou Obecného úradu
-obecný úrad organizuje dňa 4.7.2015 o 13,00 hod. 1.ročník súťaže vo varení gulášu - „Guláš
majster Horné Dubové“.
Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá zložené z občanov a rodákov obce Horné Dubové.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na podmienkach súťaže – tieto budú zverejnené na obecnej
tabuli a na webe.
Poslanci sa dohodli na zložení degustačej komisie
Program – disko hudba a taktiež miestna mládežnícka kapela
Detský kútik – budú zabezpečené športové hry a súťaže pre deti
Zo strany obecného úradu zabezpečenie bufetu-občerstvenia, ceny pre vyhodnotených
súťažiacich.
Starosta navrhol zastupiteľstvu zakúpiť 5 ks pivných lavicových súprav, ktoré sa môžu využiť
pri rôznych aktivitách usporiadaných vonku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : zakúpiť 5 ks pivných lavicových súprav, zorganizovať súťaž vo varení
gulášu
Prítomní: 5 poslanci
Schválili:5 poslanci

6. Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť.
V Hornom Dubovom, 25.06.2015

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Stanislav Skýpala

______________________________

Tomáš Hracho

______________________________

