Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava,
konaného dňa 29.10.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Hovančík Ondrej, starosta obce
Poslanci :
Dzurik Matúš
Ďurák Ondrej
Dolný Jozef
Puklušová Ľubica
Mgr. Gabrišová Alena

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Biroščáková Renáta, zapisovateľka, zamestnanec obce
Ing. Dzuríková Janka, zamestnanec obce
Verejnosť:

...................................................................................................
...................................................................................................

PROGRAM:
1. Plnenie plánu hlavných úloh
2. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie obce za III.Q.2015
3. Predaj majetku – Zámenná zmluva, Obec Dúbrava a Slebodník Oliver
4. Pozemkové úpravy
5. VZN o pamätihodnostiach obce – návrh
6. Pridelenie bytu v 8.b.j na základe žiadosti
7. PRV – príprava projektu
8. Regulovaná činnosť – dodávka pitnej vody
9. Šanca na zamestnanie ÚPSVaR, finančný príspevok ŠKD
10. POD – projekt na riešenie verejného priestranstva –Amfiteáter
11. Vyhodnotenie dotazníka a návrh opatrení
12. Rokovanie SAD - zmena cestovných poriadkov
13. Rôzne
14. Uznesenie
15. Záver

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ 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
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Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

Návrhy poslancov:
- ..................................................

Puklušová, Ďurák, Dolný, Dzurik, Gabrišová

- doplniť bod

Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za: 5 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Dzurik, Gabrišová
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Plnenie plánu hlavných úloh
2. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie obce za III.Q.2015
3. Predaj majetku – Zámenná zmluva, Obec Dúbrava a Slebodník Oliver
4. Pozemkové úpravy
5. VZN o pamätihodnostiach obce – návrh
6. Pridelenie bytu v 8.b.j na základe žiadosti
7. PRV – príprava projektu
8. Regulovaná činnosť – dodávka pitnej vody
9. Šanca na zamestnanie ÚPSVaR, finančný príspevok ŠKD
10. POD – projekt na riešenie verejného priestranstva – Amfiteáter
11. Vyhodnotenie dotazníka a návrh opatrení
12. Rokovanie SAD - zmena cestovných poriadkov
13. Rôzne
14. Uznesenie
15. Záver

K bodu 1. Plán hlavných úloh – plnenie
Starosta obce informoval o plnení plánu hlavných úloh.
OZ berie na vedomie plnenie plánu hlavných úloh za III.Q.2015

K bodu 2. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie obce za III. Q. 2015
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s čerpaním rozpočtu a hospodárením obce za
III. Q. 2015. Poslanci nemali pripomienky k čerpaniu rozpočtu ani k hospodáreniu obce.
OZ berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu a hospodárení obce za III.Q. 2015.
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K bodu 3. Predaj majetku – zámenná zmluva Obec Dúbrava
a Slebodník Oliver
Ide o pozemky pri DS a cintoríne, ktoré patrili p. Slebodníkovi Oliverovi. Jedná sa o pozemky
na ktorých sú vybudované inžinierske siete. Zámennou zmluvou sa pozemky zamenili a Obec
ešte doplatí zvyšnú časť v cene 5,- €/ m2 .
Obec postupuje v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a ods. 8 písm. c) , kde ide
o prípad osobitného zreteľa.
Hlavným dôvodom osobitného zreteľa je prevod resp. zámenná zmluva s výlučným
vlastníkom predmetných pozemkov p. Slebodníkom Oliverom. Obec preto nemá dôvod
vykonať prevod majetku obce dražbou alebo obchodnou súťažou.
Účastníci zmluvy Obec Dúbrava a Oliver Slebodník uzatvárajú zámennú zmluvu, ktorá
spočíva vo vzájomnej zámene pozemku registra C KN č. 273/22 druh pozemku trvalé trávne
porasty o výmere 57 m2 a pozemkov registra C KN č. 273/20 druh pozemku trvalé trávne
porasty o výmere 110 m2, č. 273/23 druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 9 m2, 276/2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2.
Na základe dohody účastníkov zmluvy a uznesenia obecného zastupiteľstva, účastníci zmluvy
si predmetné pozemky zamieňajú tak, že Obec Dúbrava je povinná vyplatiť Oliverovi
Slebodníkovi rozdiel v cene zamieňaných pozemkov v celkovej výške 840 € , slovom :
osemsto štyridsať eur . Obec Dúbrava vyplatí predmetnú sumu do 15 dní od podpisu tejto
zmluvy.
Hlasovanie:

za: 5 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Dzurik, Gabrišová
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

Obec vymieňa, odpredáva majetok a to parcely 273/22 o výmere 57 m2 a postupuje
v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a ods. 8 písm. c) , kde ide o prípad
osobitného zreteľa.
Hlavným dôvodom osobitného zreteľa je prevod resp. zámenná zmluva s výlučným
vlastníkom predmetných pozemkov p. Slebodníkom Oliverom. Obec preto nemá dôvod
vykonať prevod majetku obce dražbou alebo obchodnou súťažou.
OZ súhlasí so zámennou zmluvou a návrhom na vklad.

K bodu 4. Pozemkové úpravy
Na základe požiadania Pozemkového úradu, ktorý navrhuje našu obec na pokračovanie
pozemkových úprav. Starosta obce predniesol návrh na uznesenie o súhlase obce
s pozemkovými úpravami, s dôrazom na to, že väčšina vlastníkov súhlasí s pozemkovými
úpravami.
Hlasovanie:

za: 5 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Dzurik, Gabrišová
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

OZ súhlasí s pozemkovými úpravami v obci.
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K bodu 5. VZN o pamätihodnostiach obce - návrh
Starosta obce predniesol návrh VZN o pamätihodnostiach obce a spoločne s poslancami
doplnili zoznam pamätihodností. Úloha do budúceho zasadnutia, pouvažovať nad ďalšími
pamätihodnosťami.

OZ berie na vedomie informáciu o rozpracovanom návrhu VZN o pamätihodnostiach
obce.

K bodu 6. Pridelenie bytu v 8 b.j. na základe žiadosti
O jedonoizbový byt po p. Kalinajovi Štefanovi v 8 b. j. požiadal p. Jašš Michal z Harakoviec.
Byt je toho času neobývaný.
Hlasovanie:

za: 5 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Dzurik, Gabrišová
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

OZ súhlasí s pridelením bytu p. Jaššovi Michalovi za obvyklých podmienok.

K bodu 7. PRV – príprava projektu
V rámci Programu rozvoja vidieka môže obec podať projekt na získanie dotácie
z Eurofondov.
V rámci opatrenia 7.2., aktivita 1. Vyšný koniec – miestne komunikácie
V rámci opatrenia 7.4. zateplenie KD a strechy

Hlasovanie:

za: 5 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Dzurik, Gabrišová
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

OZ súhlasí s podaním projektu v rámci Programu rozvoja vidieka.
V rámci opatrenia 7.2., aktivita 1. Vyšný koniec – miestne komunikácie
V rámci opatrenia 7.4. zateplenie KD a strechy

K bodu 8. Regulovaná činnosť – dodávky pitnej vody
Obec ako vlastník podáva každoročne údaje o spotrebe pitnej vody Cenovému regulačnému
úradu. Podať žiadosť o zmenu povolenia na výrobu a dodávku pitnej vody, na ktoré máme
vydané rozhodnutie z URSO. Je potrebné pripraviť nové zmluvy s občanmi a firmami v € .
Kanalizácia a ČOV 250 EO nie je v súčasnosti skolaudovaná, no je využívaná a je potrebné
hradiť energie, resp. údržbu a opravy, preto je potrebné prevádzku kanalizácie riešiť inou
formou, napr. cez miestne poplatky.
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OZ berie na vedomie informáciu o regulovanej činnosti za dodávku pitnej vody. Ako
správca majetku zabezpečí, aby to bolo v súlade so zákonom.

K bodu 9. Šanca na zamestnanie, ÚPSVaR, príspevok na ŠKD
Obec využila možnosť zamestnať cez projekt z ÚPSVaR-u, a prijala do PP Mgr.
Koperdákovú Zuzanu na pozíciu vychovávateľky v ŠKD a časom aj na učiteľku MŠ ako
náhradu za odchádzajúcu p. Čučvárovu Janku.
OZ berie na vedomie informáciu o projekte ÚPSVaR na zamestnanie vychovávateľky
ŠKD.

K bodu 10. POD – projekt na riešenie VP amfiteátra
Obec podala projekt v rámci POD – Zelená dedina, na riešenie verejných priestranstiev pred
pódiom amfiteátra.
OZ berie na vedomie informáciu o podanom projekte v rámci POD – Zelená dedina

K bodu 11. Vyhodnotenie dotazníka a návrh opatrení
OZ sa zaoberalo vyhodnotením dotazníka, pričom v najbližšom čísle Dúbravského spravodaja
bude informácia o výsledku.
OZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení dotazníka.

K bodu 12. Rokovanie SAD – zmena cestovných poriadkov
19.10.2015 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov SAD Krompachy, SAD Poprad a zástupcov
obcí Podbraniska, ohľadom zmeny cestovných poriadkov.
OZ berie na vedomie informáciu o výsledku rokovania zástupcov obcí a starostov obce.

K bodu 13. Rôzne
VZN o strave – Starosta predložil poslancom návrh VZN o strave, kde dochádza k zmene
v stravovaní detí v ŠKD.
Hlasovanie:

za: 5 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Dzurik, Gabrišová
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

OZ schvaľuje VZN o strave.
Kamerový systém – neschválený projekt, ak bude v budúcnosti ďalšia výzva, tak sa zapojíme
Dedina roka – 27.10.2015 sme za zúčastnili Dňa otvorených dverí na PSK, kde sme
prezentovali obec ako pospolitosť.
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SEPARO – starosta obce informoval o novom systéme platenia separácie odpadov, ktorý sa
bude riešiť cez ENVIPAK, ktorý zastupuje výrobcov a predajcov. Separovanie odpadov by
malo byť od roku 2016 bezplatné, s tým, že budú stanovené záväzné limity, ktoré musíme
dodržať.
Riešenie pohľadávky Agrodružstva a AGROSVID-u Granč-Petrovce – jednanie
predsedov a starostu obce. Zaslať upomienky na Agrodružstvo a Agrosvid a riešiť ich
v zmysle zákona.
OZ berie na vedomie informácie starostu obce o hore uvedených bodoch.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:30 h.
Zapísal/(a): Biroščáková Renáta
.................................................

....................................................
Hovančík Ondrej
starosta obce

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