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Zápisnica  
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 11.12.2014    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Hovančík Ondrej, starosta obce 
                           Poslanci :  
                           Puklušová Ľubica 
 Mgr. Gabrišová Alena 
 Dzurik Matúš  
                           Ďurák Ondrej 
                           Dolný Jozef 
Neprítomní:       
 
Ďalší prítomní: Biroščáková Renáta, zapisovateľka, zamestnanec obce  
                           Ing. Dzuríková Janka, zamestnanec obce 
 
Verejnosť:         ................................................................................................... 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM: 
 

1. Návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za TKO na rok 2015 
2. Zloženie komisií OZ a pracovná náplň komisií 
3. Plán hlavných úloh na rok 2015 
4. Návrh rozpočtu na rok 2015 
5. Rôzne  
6. Diskusia 
7. Uznesenie  
8. Záver 

 
 
Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie MZ  otvoril Hovančík Ondrej, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci:  
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 
 
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Puklušová Ľubica 
Zapisovateľka:               Biroščáková Renáta 
 
Hlasovanie:                     za:              5         Puklušová, Ďurák, Dolný, Gabrišová, Dzurik 
                                         proti :         0         
                                         zdržal sa:   0        
Návrhy poslancov: 
- ..................................................     - doplniť bod  
 



 

 2

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava  
schvaľuje  
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Puklušová, Gabrišová, Dolný, Ďurák, Dzurik  
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za TKO na rok 2015 
2. Zloženie komisií OZ a pracovná náplň komisií 
3. Plán hlavných úloh na rok 2015 
4. Návrh rozpočtu na rok 2015 
5. Rôzne  
6. Diskusia 
7. Uznesenie  
8. Záver 

 
 

 
K bodu  1. Návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za TKO 
na rok 2015    
  
Poslanci OZ obdŕžali návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za TKO na rok 2015. 
Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanou zmenou poplatku za odvoz TKO, ktorá 
vyplynula z nákladov roku 2014. Stály poplatok navrhuje ponechať na 4,-€ na občana/rok , 
separovaný zber zvýšiť na 1,20 €/rok/občana, poplatok za žetón ponechať na 0,50 €/ks. 
Zvyšné dane a poplatky zostanú bez zmeny. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Puklušová, Gabrišová, Dolný, Ďurák, Dzurik  
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
OZ schvaľuje VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za TKO na rok 2015 
 
 
 
K  bodu  2. Zloženie komisií OZ a pracovná náplň komisií 
 
Starosta obce predniesol návrh činností komisií. Predsedovia komisií oboznámili OZ s členmi 
svojich komisií.  
 
Návrh činnosti  - Komisií OZ v Dúbrave : 
Komisia pre  školstvo, kultúru, šport, mládež : Všestranný rozvoj kultúry, športu a voľno-
časové aktivity 
 
Zloženie: predseda – Puklušová Ľubica 
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                  členovia:   Bašistová Mária 
   Dzurik Matúš 
   Dzuriková Veronika 
   Rodič z Rady MŠ 
   Rodič z Rady ZŠ 
 
-  predškolská a školská výchova 
- voľno-časové aktivity pre  všetkých 
- kultúrne podujatia deň matiek, MDD, Deň starších,  Pirohy ...... 
- využitie amfiteátra na podujatia/ koncerty, súťaže ,..../  
- obecný občasník, kronika, galéria, Web stránka 
- predkladá správu o činnosti komisie na OZ 
 
Komisia pre  sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu a služby v obci  : 
 
Zloženie: predseda – Mgr. Gabrišová Alena 
                  členovia:   Bartošová Alena 
   Gabrišová Stanislava 
   Biroščáková Renáta    
 
- starostlivosť o zdravší a plnohodnotný život všetkých skupín občanov   
- príprava VZN  o sociálnej pomoci 
- príprava komunitného plánu sociálnych služieb  pre obec 
- nezamestnanosť,  hmotná núdza 
- preventívno-výchovná činnosť 
- predkladá správu o činnosti komisie na OZ 
P.  Gabrišová navrhuje vytvoriť niečo ako klub dôchodcov. 
 
Komisia pre verejný poriadok, bezpečnosť obce, životné prostredie: 
 
Zloženie: predseda – Ďurák Ondrej  
                  členovia:   Dolný Jozef 
    Čumitta Ondrej 
 
- dodržiavanie verejného poriadku v obci a riešenie vzniknutých problémov 
- požiarna bezpečnosť obce  v spolupráci s DHZ  
- hasičská športová činnosť  a starostlivosť o výstroj a výzbroj 
- kontrola stavu životného prostredia v obci a okolo obce 
- preventívno-výchovná činnosť 
- predkladá správu o činnosti komisie na OZ 
 
Komisie sú dočasné, poradné a iniciatívne  orgány OZ.  Môžu sa meniť aj  v zložení  po 
odsúhlasení OZ,  dopĺňať rôzne úlohy. Práca komisií sa môže aj prelínať a vzájomne dopĺňať. 
Každý člen počúva názory a pripomienky ľudí  a prednáša ich na rokovanie komisií resp. OZ .    
Ak sa nám podarí aspoň časť predsavzatí budeme spokojní my a hlavne Naši občania. 
 
Rada OZ –  schádza sa  pred zasadnutím OZ  a podľa potreby . Je poradným orgánom 
starostu obce . Pripravuje podklady na rokovanie OZ 
                   Podáva návrhy na riešenie problémov . Iniciuje poslancov a komisie OZ 
k činnosti a kontroluje a riadi ich činnosť . 
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                    Zvoláva ju starosta obce  . 
 
OZ súhlasí s členským zastúpením komisií OZ a ich pracovnými náplňami a ukladá 
komisiám zvolať do  konca januára 2015 prvé zasadnutie komisií a vypracovať plán 
práce na rok 2015. 
 
 
 
K bodu  3. Plán hlavných úloh na rok 2015 
  
Starosta obce predniesol Plán hlavných úloh na rok 2015. 
 
Investičná výstavba:   

1. Dokončenie kanalizácie a ČOV – žiadosť podaná v prípade pridelenia dotácie 
realizácia. 

Realizácia kanalizácie k ČOV 250 EO 
2. Investičná príprava na rekonštrukciu parkoviska pri cintoríne a cesty k rod. domu č. 97 
3. Dokončenie rekonštrukcie priestorov remeselného domu – dokončiť a zlegalizovať 

prevádzku             
4. IBV – ďalej ponúkať záujemcom a pripravovať inžinierske  siete 
5. Nájomná bytovka  4-bytová jednotka / návrh na výstavbu 2015-2016/ 
6. Biomasa – žiadosť podaná, realizácia s prípade schválenia 
7. Zateplenie Kultúrneho domu – príprava na nové programovacie obdobie 2014-2019 
8. Riešenie  verejného priestranstva pred 8-bytovou jednotkou a OcÚ. 
9. Výsadba zelene pod kostolným múrom a dokončenie chodníka – RD – dom č. 4 
10.  Vybudovať oddychových zón v obci 
11. Oddychová zóna – Športovo-oddychové zázemie  

               Opravy a údržba majetku: 
 
Budovy  -   Budova OcÚ,  Remeselný dom, Dom smútku, Soc. zariadenia ihrisko  
                    bežná údržba 
 Komunikácie  -     oprava cesty vyšný koniec  rod. Dom  č. 50, vybudovanie parkoviska pod  
                     8.bj /spevnená plocha/ 
Verejné priestranstva – údržba , kosenie ,  
Vodovod         -  prevádzkovanie verejného vodovodu v zmysle zákona 442/2002 o verejných    
                      vodovodoch a kanalizáciách 
Kanalizácia    -  dokončenie a začatie prevádzkovania 
Školstvo    -  zabezpečenie riadneho chodu  ZŠ a MŠ  
Šport         –  všestranný rozvoj športu  / futbal, požiarnicky šport, turistika šachy , stolný tenis 
                        a iné druhy športov podľa záujmu / 
Kultúra       – Starostlivosť o kultúrny život v obci pre všetky generácie  

- úloha pre Kultúrno-športovú komisiu 

Sociálna činnosť  -    Opatrovateľská služba 
-  Stravovanie dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi 
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- Sociálne služby  v obci zmysle zákona č. 448/208 Z.z. o sociálnych 
službách 

Zdravotníctvo    – riešiť problémy  vzniknuté  zdravotníctve  
 
 
Doprava     –  presadzovať záujmy občanov  na zabezpečenie dostupnosti  obce   
                         Doprava do a zo zamestnania , do školy a zo školy  ....... 
 
Služby pre obyvateľstvo  –     
  
Bezpečnosť a ochrana osôb  -  verejný poriadok ,protipožiarna  bezpečnosť ,dodržiavanie 
VZN 
                                               Krízové riadenie  , protipovodňová ochrana , 
Spolupráca s podnikateľskými subjektmi a organizáciami v obci . 
 
Aktivačná činnosť , riešenie  nezamestnanosti . 
 
 
OZ  berie na vedomie Plán hlavných úloh na rok 2015, ktorý sa doplní o plán hlavných 
úloh z plánu práce komisií. 
 
 
K bodu  4. Návrh rozpočtu na rok 2015 
 
Starosta obce predniesol návrh rozpočtu. Poslanci nemali pripomienky a jednohlasne ho 
schválili. 
  
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Puklušová, Gabrišová, Dolný, Ďurák, Dzurik  
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
 
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2015 
 
       
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00  h. 
 
Zapísal/(a): Biroščáková Renáta    
 
.................................................                        ....................................................     

                                                                                   Hovančík Ondrej 
            starosta obce 

Overovatelia:  
 
Puklušová Ľubica                                            ........................................ 


