Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horné Dubové
zo dňa 14.09.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice).
Program zasadnutia: : 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Úprava rozpočtu na rok 2020
3. Správa nezávislého audítora
4. Žiadosť MO JDS v Hornom Dubovom o príspevok na činnosť
z rozpočtu obce na rok 2021
5. Zásady o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo
vlastníctve obce Horné Dubové
6. Poskytnutie úveru pre obec na projekt „Zmena funkčného
využitia priestorov OcÚ“
7. Doriešenie odpredaja časti obecného pozemku manželom Slabým
8. Rôzne
9. Záver

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva , privítal prítomných a
predložil návrh programu zasadnutia na 14.09.2020. Prítomní poslanci schválili návrh
programu na dnešné zasadnutie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : návrh programu na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.09.2020
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov Ing. Denisu Danišovú a
Ing. Daniela Pavlíka
2. Účtovníčka obce predložila poslancom návrh úpravy rozpočtu podľa jednotlivých
položiek.
V príjmovej časti ide o úpravu podľa skutočného plnenia rozpočtu.
Vo výdavkovej časti presun prostriedkov na základe aktuálnych potrieb obce, o čom
poslancov podrobne oboznámila.
Uvedené zmeny sú súčasťou Rozpočtového opatrenia 2020/5, ktoré je prílohou tejto
zápisnice. Poslanci navrhnuté zmeny a návrh úpravy rozpočtu schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : úpravu rozpočtu uvedenú v Rozpočtovom opatrení č. 2020/5
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

3. Starosta informoval poslancov, že v obci prebehol audit účtovnej závierky za rok 2019.
Audítor skonštatoval, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie v obci Horné Dubové k 31.12.2019. Správa nezávislého audítora a Výročná
správa obce Horné Dubové za rok 2019 budú v súlade so zákonom zverejnené v informačnom
systéme RIS SAM.
4. MO JDS požiadala obec o príspevok na činnosť v roku 2021 vo výške 1 000,00 Eur.
Starosta obce opäť vyzdvihol príkladnú spoluprácu organizácie s obecným úradom. Poslanci
schválili príspevok v uvedenej čiastke.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : pre organizáciu JDS v Hornom Dubovom z rozpočtu obce príspevok na
činnosť na rok 2021 vo výške 1.000,- Eur.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Starosta s poslancami podrobne prejednal dokument „Zásady o cenách pozemkov
a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve obce Horné Dubové“, ktorý bol vopred
poskytnutý poslancom na preštudovanie. K dokumentu neboli vznesené žiadne zásadné
pripomienky a poslanci ho schválili. Dohodli sa iba na premenovaní dokumentu na „ Zásady
o cenách a podmienkach predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Horné Dubové “, keďže pojednáva o majetku obce a nie iba o pozemkoch. Jednotlivé
paragrafy navrhli premenovať na články.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : dokument „ Zásady o cenách a podmienkach predaja hnuteľného
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Horné Dubové“
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Starosta informoval poslancov, že bol vypracovaný projekt (Uznesenie č.2/2020) na
prestavbu zadnej časti budovy obecného úradu na potraviny a pohostinstvo. Na realizáciu
projektu bola možnosť získať finančné prostriedky z PPA cez MAS, ktorej sme členom.
Všetky potrebné podklady boli podané cez kanceláriu MAS v stanovenej lehote. Je ale
pravdepodobné, že prostriedky nebudú doriešené v roku 2020. Keďže prevádzka potravín je
pre obec vysoko aktuálna a súčasná prevádzka potravín je veľmi neistá, navrhol starosta
poslancom, aby obec realizovala projekt už v tomto roku a použila financie z úveru, ktorý by
si obec zobrala. Podľa potreby a možností obce by sa jednalo o čiastku 80.000,00 Eur.

V prípade získania prostriedkov z PPA by v podmienkach úveru bola zadaná možnosť
okamžitého splatenia časti úveru vo výške dotácie z PPA.
Keďže poslanci už v minulosti o realizáciu projektu a jeho potrebu riešili, návrh prijať úver
schválili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : prijatie úveru na realizáciu projektu „Zmena funkčného využitia priestorov
OcÚ“ vo výške 80.000,00 Eur. Tým zároveň schvaľuje navýšenie rozpočtu v príjmovej aj vo
výdavkovej časti o sumu 80.000,00 Eur, čo bude rozpočtovým opatrením2020/6 .
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Obecné zastupiteľstvo na základe pripomienok OÚ Trnava, katastrálny odbor zo dňa
21.08.2020 opätovne prejednalo predaj 12,00 m² parcely č. 172/39 v kat. území Horné
Dubové manželom Slabým, ktorá sa podľa geometrického plánu č. 43/2020 odčlenila od
parcely č. 172/1, ktorá je vo vlastníctve obce Horné Dubové.
Zámer odpredaja časti obecného majetku bol zverejnený počas15 dní na internetovej stránke
obce v súlade s ustanovení § 9a ods. 8 písm.e) zákona 138/1991.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
S c h v a ľ u j e : predaj 12,00 m² parcely. č. 172/39 v kat. území Horné Dubové, ktorá sa
podľa geometrického plánu č. 43/2020 odčlenila od parcely č. 172/1, ktorá je vo vlastníctve
obce Horné Dubové, Vladimírovi Slabému a Natálii Slabej, rod. Lukáčovej, bytom Horné
Dubové č.163, za cenu 10,00 € / m2 predajom podľa Zákona č.138/91 § 9a ods.8 písm. e)
s osobitným zreteľom na zachovanie línie stavby rodinného domu s oplotením pozemku
z čelnej strany. Náklady vyplývajúce z predaja bude znášať Vladimír Slabý ako kupujúci.
Cena bola stanovená obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
8.V bode rôzne
- starosta oboznámil s poslancov so zámerom Výboru MO JDS zorganizovať v priestoroch
dvora OcÚ výročnú členskú schôdzu, ktorá bola kvôli pandémii už dvakrát odložená. Zároveň
navrhol pri tej príležitosti po skončení schôdze prizvať aj ostatných občanov za primeraných
bezpečnostných opatrení na spoločnú opekačku, keďže bola zrušená aj oslava SNP. Poslanci
s návrhom súhlasili a prisľúbili spoluprácu.
- starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s aktuálnymi opatreniami ÚVZ v súvislosti
s ochorením COVID-19 a apeloval na poslancov, aby šírili v tomto duchu osvetu vo svojom
okolí

- starosta oboznámil poslancov o zakúpení oplotenia na detské ihrisko. Jedná sa o zábranu na
múre, ktorá ochráni deti pred prípadným pádom a úrazom
- starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo o príprave súboru máp jestvujúcich cyklotrás, ako
aj poľných ciest možných na prepravu bicyklom. V mapách budú zachytené aj historické
pamiatky daného regiónu a možnosti oddychu a občerstvenia. Starosta jednal so
spracovateľom máp a podal mu informácie v rámci našej obce a okolia
9. Program dnešného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť .

Ján Hrčka
starosta obce
V Hornom Dubovom, 17.09.2020
Zapísala: Alena Selnekovičová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Denisa Danišová

______________________________

Ing. Daniel Pavlík

______________________________

