Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 30.01.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Program zasadnutia: l. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Bezpečnostný projekt
3. Informácia o Verejnom osvetlení
4. Rôzne
5. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných. a
predložil návrh programu zasadnutia na 30.01.2014. Pani Vajsová požiadala o doplnenie
programu o bod „Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v obci Horné Dubové“.
Všetci piati prítomní poslanci súhlasili s rozšíreným návrhom programu na dnešné zasadnutie.
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Stanislava Skýpalu a Ing. Vladimíra
Študenca.
2. Pani Marta Vajsová predniesla správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra v obci
Horné Dubové, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
 Okrem správy daní v obci a účtovníctva obce bola kontrola bola zameraná ďalej na
čerpanie stravných lístkov, kde si kontrolórka vyžiadala podklady , na základe
ktorých poberá stravné lístky starosta obce a vyplácajú sa stravné lístky aj v čase
čerpania dovolenky. Uvedené doklady je potrebné pripraviť do ďalšieho
zastupiteľstva.
 Kontrolou dodržiavania uznesení prijatých zastupiteľstvom bolo zistené, že pri
zápisnici zo zasadania z 31.01.2013 nebola priložená Inventarizácia majetku ku dňu
31.12.2012. Dokument je treba pripraviť k ďalšiemu zastupiteľstvu.
 Kontrolórka upozornila na dôsledné overovanie zápisníc zo zasadnutí. Je treba
doplniť chýbajúce overenia a do budúcnosti dodržiavať rokovací poriadok.
 Kontrolou uznesenia bolo zistené, že doposiaľ nebol ošetrený projektor zakúpený
Centrom mládeže z príspevku obecného úradu. Požadovaný dobropis v prospech
Obecného úradu Horné Dubové je treba pripraviť k nasledujúcemu zastupiteľstvu.
 Kontrolórkou bola vznesená námietka voči postupu Centra mládeže v prípade
vymaľovania miestnej knižnice. Zástupcovia Centra mládeže podali informáciu
o stave prác a zámere využitia knižnice. Do rokovania nasledujúceho zastupiteľstva
bolo posunuté rozhodovanie o spôsobe využívania knižnice mládežníkmi, keďže sa
jedná o obecný majetok s hmotnou zodpovednosťou.
 Kontrolórka vzniesla výhradu voči postupu starostu pri likvidácii oplotenia obecného
úradu. Starosta vysvetlil svoj postup tým, že je pripravený projekt úpravy okolia

obecného úradu, na ktorý podal aj žiadosť o dotáciu. Práce, ktoré boli
pripomienkované urobil okamžite, bez predchádzajúceho schválenia obecným
zastupiteľstvom, vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky a ochote
brigádnikov, pretože je pravdepodobné, že väčšinu prác si budeme robiť
svojpomocne. Brigádnickú pomoc sľúbili aj členovia JDS.
3. Starosta informoval poslancov, že podľa zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov je potrebné,
aby do 31.3.2014 mali obce vypracované Bezpečnostné projekty a do 31.6.2014 preškolených
zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi.
Vrámci RVC Trnava sa združili obce, ku ktorým by sa pripojila aj naša obec. Z ponúk viacerých
firiem zaoberajúcich sa danou problematikou si vybrali cenove najvýhodnejšiu od
firmy INSOMNIUM. Vypracovanie projektu a preškolenie zamestnancov by nás stálo 249,--Eur bez
DPH. Poslanci uvedený návrh prejednali a súhlasili s navrhovaným postupom.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : Vypracovanie Bezpečnostného projektu a preškolenie zamestnancov
firmou INSOMNIUM vrámci združenia obcí
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
4. Starosta informoval poslancov o stave projektu verejného osvetlenia. 19.12.2013 bola
schválená žiadosť o zmene projektu. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa. Keďže cena
projektu klesla , podľa novely zákona o verejnom obstarávaní toto výberové konanie nemusí
byť zverejnené na našej webovej stránke.
5. V bode rôzne starosta informoval poslancov
- obdržali sme faktúru od obce Naháč za spotrebu pitnej vody za rok 2013. Táto bola
navýšená o 15% - prostriedky na fond opráv. Svoje nesúhlasné stanovisko prejednal starosta
pán Hrčka so starostom obce Naháč pánom Kaššom, pričom nedošlo k dohode.
Poslanci nesúhlasia s navýšením faktúry, keďže fond opráv bol premietnutý do ceny vody pri
určovaní ceny Regulačným úradom. Spoločné stanovisko starostu a obecného zastupiteľstva je zaslať
písomnú žiadosť o stornovanie faktúry č.2013000003 a vystavenie novej v zmysle rozhodnutia úradu

pre reguláciu sieťových odvetví
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : požadovať stornovanie faktúry č.2013000003 a vystavenie novej v zmysle
rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
- o projekte kolaudácie vodovodného potrubia medzi Naháčom a aHorným Dubovým jednal
starosta pán Hrčka s Ing. Hasičkom na OcÚ v Hornom Dubovom a priamo v teréne.
Projekt by mal byť dokončený v budúcom týždni. Následne bude starosta pokračovať
v jednaní na životnom prostredí.
So strostom obce Naháč a predsedom PD prejednal pán Hrčka možnosť spoločného uloženia
vodovodného potrubia v jednom výkope. Jednalo by sa o cca 540 m potrubia. Pri jednaní
zatiaľ nedošlo k dohode.

- riaditeľ ZŠ v Špačinciach požiadal obec Horné Dubové o príspevok na karneval pre deti.
Príspevok výške 100,--Eur, ktorý už bol schválený obecným zastupiteľstvom a bude ZŠ
zaslaný.
- hlavnej kontrolórke bolo poskytnuté zúčtovanie dotácií za rok 2013 od organizácií
TJ Horné Dubové a JDS Horné Dubové. Centrum mládeže Naháč a Horné Dubové prisľúbilo
dodať zúčtovanie v stanovenom termíne
- starosta predniesol poslancom návrh na zmenu úradných hodín v piatok od 7.30. do 14.30
bez obedňajšej prestávky.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : zmenu úradných hodín v piatok od 7.30. do 13.30 bez obedňajšej prestávky.
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
- v mesiaci február sa v našej obci uskutočnia nasledovné spoločenské akcie
8.2.2014
- Ples športovcov
16.2.2014
- Výročná členská schôdza JDS
28.2.2014
- Pochovávanie basy
Na toto podujatie bude zabezpečené zo strany obecného úradu malé občerstvenie – sladké
pečivo, pagáčiky, malinovka
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S ú h l a s í : so zakúpením malého občerstvenia na Pochovávanie basy v rozsahu sladké
pečivo, pagáčiky, malinovka
Prítomní: 5 poslanci
Schválili: 5 poslanci
6. Na záver rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť.

V Hornom Dubovom, 30.01.2014

Zapísala: Alena Selnekovičová

Ján Hrčka
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Skýpala

______________________________

Ing. Vladimír Študenc

______________________________

Výpis uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 30.01.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové
A/ s c h v a ľ u j e

Uznesenie č. 02/2014
požadovať stornovanie faktúry č.2013000003 a vystavenie novej v zmysle
rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Ján H r č k a
starosta

