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Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 11.06.2015    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Hovančík Ondrej, starosta obce 
                           Poslanci :  
                           Mgr. Gabrišová Alena 
 Dzurik Matúš  
                           Ďurák Ondrej 
                           Dolný Jozef 
                           Puklušová Ľubica 
Neprítomní:       
 
Ďalší prítomní: Biroščáková Renáta, zapisovateľka, zamestnanec obce  
                           Ing. Dzuríková Janka, zamestnanec obce 
 
Verejnosť:         ................................................................................................... 
                            ................................................................................................... 
PROGRAM: 
 

1. Čerpanie rozpočtu 
2. Plán hlavných úloh na rok 2015 
3. Súťaž dedina roka 2015  
4. Prevádzkový poriadok Vodnej nádrže  
5. Diskusia 
6. Uznesenie  
7. 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  
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava  
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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. Čerpanie rozpočtu 
2. Plán hlavných úloh na rok 2015 
3. Súťaž dedina roka 2015  
4. Prevádzkový poriadok Vodnej nádrže  
5. Diskusia 
6. Uznesenie  
7. Záver 

 
 
K bodu  1. Čerpanie rozpočtu za I. Q. 2015 
  
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s čerpaním rozpočtu za I. Q. 2015. Ing. 
Dzuriková navrhla úpravu rozpočtu  - Športovo-oddychovú zónu – Vodná zdrž,  vo 
výdavkovej časti na 1.500,- €. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Puklušová, Gabrišová, Dolný, Ďurák, Dzurik  
                                    proti :           0  počet (mená)         
                                    zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
OZ  berie na vedomie čerpanie rozpočtu a súhlasí s navrhovanou úpravou rozpočtu. 
 
K  bodu  2. Plán hlavných úloh – plnenie  
 
Starosta obce informoval o plnení plánu hlavných úloh. 
 

1. Dokončenie kanalizácie a ČOV – žiadosť vrátená 
2. Realizácia kanalizácie k ČOV 250 EO 
3. Prípojka kanalizácie + vodovod, Lakomcová Terézia, Dzurík Ján 
4. Investičná príprava na rekonštrukciu parkoviska pri cintoríne a cesty k rod. domu č. 97 

- majetkoprávne vysporiadanie – sú pripravené podklady. 
5. Dokončenie rekonštrukcie priestorov remeselného domu – dokončiť a zlegalizovať 

prevádzku             
6. IBV – ďalej ponúkať záujemcom a pripravovať inžinierske  siete. Ing. Dúbravský, 

firma ISPO, zašle CP na PD inžinierske siete. 
7. Nájomná bytovka  4-bytová jednotka / návrh na výstavbu 2015-2016/.  

Termín do 30.03.15 sa nestihol dodržať, budeme pokračovať do ďalšieho kola na rok 
2016. 

8. Biomasa – žiadosť podaná, realizácia s prípade schválenia 
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9. Zateplenie Kultúrneho domu – príprava na nové programovacie obdobie 2014-2019 
10. Riešenie  verejného priestranstva pred 8-bytovou jednotkou a OcÚ. P. Dzurik navrhol 

riešiť aj priestor pri garážoch p. Dzurillu a Vaľka. 
11. Výsadba zelene pod kostolným múrom a dokončenie chodníka – RD – dom č. 4 
12.  Vybudovať oddychových zón v obci  
13. 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 č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách 
Kanalizácia    -  dokončenie a začatie prevádzkovania 
Školstvo    -  zabezpečenie riadneho chodu  ZŠ a MŠ  

- Školský klub detí je od 01.09.2015, zaradený do siete škôl a školských zariadení 
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 
- 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 plnenie plánu hlavných úloh na rok 2015 
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K bodu  3. Súťaž – Dedina roka 2015 
  
Starosta obce predniesol informáciu o prebiehajúcej súťaži Dedina roka 2015, do ktorej sme 
sa zapojili ako dedina. Poslanci prisľúbili spoluprácu aj účasťou na prezentácii za účasti 
hodnotiacej komisii 18.06.2015. 
 
OZ  berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej súťaži. 
 
K bodu  4. Prevádzkový poriadok Vodnej nádrže 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Prevádzkového poriadku Vodnej nádrže. 
Poslanci nemali žiadne otázky a návrh schválili. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Puklušová, Gabrišová, Dolný, Ďurák, Dzurik  
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)      
 
 
OZ schvaľuje  Prevádzkový poriadok Vodnej nádrže. 
   
K bodu  5. Diskusia  

- Juniáles, Deň detí a Deň otcov 
 

Zabezpečené:  Požiarny útok – SÚD – Beharovce 
                         Požiarny útok – DHZ – Dúbrava 
                         Klub autičkárov na diaľkové ovládanie 
                         Občerstvenie pre deti – OcÚ – hod dog, voda so sirupom 
                         Stánok – rodičia, výťažok pre ZŠ a MŠ 
                         Hudobný doprovod -  „FANTASIC“ 
                         Súťaže – kultúrna komisia 

 
- Rajtopiky, Dúbravské pirohy 

 
Zabezpečené:  Branisko 

- Dotazník do Dúbravského spravodaja 
 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:15 h. 
 
Zapísal/(a): Biroščáková Renáta    
 
.................................................                        ....................................................     

                                                                                   Hovančík Ondrej 
            starosta obce 
 

Overovatelia:  ........................................ 


