Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 14.05.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Správa z kontroly – Rekonštrukcia a modernizácia Verejného
osvetlenia
3. Príprava projektov z ROP a Envirifondov
4. Príprava prác z vlastných zdrojov
5. Rôzne
6. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 14.05.2015. Prítomní poslanci s programom súhlasili
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Petra Remenár a Bc. Katarínu Šurinovú .
2. Starosta informoval poslancov, že dňa 8.4.2015 Ing. Zrubeková a Mgr. Moncman zo SIEA
Bratislava vykonali na mieste kontrolu dokumentácie a realizácie verejného osvetlenia v obci.
Pri kontrole nenašli žiadnu chybu. Správu z kontroly sme zaslali na SIEA, táto tvorila súčasť
žiadosti o platbu. Platba by mala byť realizovaná do 3 mesiacov.

3. Ako bolo dohodnuté na schôdzi zastupiteľstva v januári 2015 starosta dal vypracovať
projektovú dokumentáciu k projektom.
- „ Rekonštrukcia Domu smútku“ v rozsahu výmena okien, rekonštrukcia interiéru, oprava
fasády a úprava okolia- finančné prostriedky na projekt sa pokúsime získať z Eurofondov
- Dostavba privádzača vody od PD – stredisko Naháč po vodojem v Naháči- projekt by sme
chceli realizovať cez Envirofond.
V súvislosti s riešením privádzača vody sme zaslali list na TAVOS v ktorom sme požiadali
o pracovné rokovanie. List bol podporený vyjadrením projektanta Ing. Hasičku k uvedenej
problematike

4. Z vlastných zdrojov navrhol starosta prioritne riešiť priestranstvo pred Obecným úradom,
prekrytie kanálu pri pekárni a prekrytie stoku pri č.127.
V tejto súvislosti jednal o realizácii s firmou Behúl.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 18/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S ú h l a s í : s vypracovaním projektovej dokumentácie k projektom „ Rekonštrukcia Domu
smútku“ a „Dostavba privádzača vody od PD – stredisko Naháč po vodojem v Naháči“ ako aj
s prioritným riešením priestranstva pred Obecným úradom, prekrytím kanálu pri pekárni
a prekrytím stoku pri č.127, ako aj s realizáciou firmou. Behúl.
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
5. V bode rôzne starosta informoval poslancov
-

s priebehom verejného stretnutia občanov zo dňa 10.04.2015, ktoré sa týkalo
problémov a riešenia distribúcie pitnej vody, ako aj separácie odpadov v obci.
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.12/2015 bolo miestnym rozhlasom
oznámené uznesenie o počte smetných nádob na počet obyvateľov domácnosti s tým,
že nadbytočné smetné nádoby je treba vrátiť na Obecný úrad. Vzhľadom na to, že zo
strany občanov nedošlo k náprave, budú jednotlivé dotknuté domácnosti oslovené
písomne.

30.04. – stavanie mája v obci
11.05. - oslava Dňa matiek. Obecný úrad zabezpečil kultúrny program a občerstvenie
keďže obec nemá pracovníka na vykášanie verejných priestranstiev, starosta spolu
s piatimi občanmi obce brigádnicky vykosili cintorín a okolie ihriska
- starosta informoval poslancov, že Radovan Jurica, nájomník bytu č. 1 na obecnej
bytovke, požiadal o zaevidovanie pani Nikolety Mošovskej na Evidenčný list
nájomníka. Vzhľadom na to, že pani Mošovská už raz na Evidenčnom liste bola,
požiadal o vyjadrenie členov zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schválilo
zaevidovanie pani Nikolety Mošovskej na Evidenčnom liste č.145/1.
Starosta p. Juricom prejednal sťažnosti, ktoré boli vznesené na jeho osobu, ako na
nájomníka bytovky a ponúkol mu poslednú možnosť k dodržaniu dohodnutých
podmienok pri nájme na obecnej bytovke.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 19/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S ú h l a s í : so zaevidovaním pani Nikolety Mošovskej na Evidenčnom liste č.145/1 na
obecnej bytovke
Prítomní: 4 poslanci
Schválili: 4 poslanci
-

-

poslanec Tomáš Hracho sa podujal zabezpečiť odstránenie suchého gaštana pred
predajňou Potraviny
Starosta predniesol poslancom návrh pána Kozáka č. 52 na zorganizovanie súťaže vo
varení gulášu v našej obci. Poslanci sa so starostom dohodli, že súťaž sa usporiada iba
v obecnom merítku, zo strany obce bude poskytnuté drevo, chlieb a občerstvenie.
Prípravy sa zúčastnia aj poslanci v rozsahu zabezpečenia občerstvenia –
Ing. Danišová, Bc. Šurinová a prevádzky bufetu – p.Hracho. Súťaž by sa mala
uskutočniť 27.6.2015 na futbalovom ihrisku

4. Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť.
V Hornom Dubovom, 14.05.2015

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Peter Remenár

______________________________

Bc. Katarína Šurinová

______________________________

