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Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 13.04.2016    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:           Hovančík Ondrej , starosta obce 

                           Poslanci :  

                           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. Záverečný účet  obce za rok 2015  
2. Návrh plánu hlavných úloh a plán práce komisií OZ 
3. Návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemku parc. č. 11 zapísaného v LV 

465  
4. Verejné obstarávanie na energie a zmluva o dodávke el. energie 
5. Informácia o podaných projektoch 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver     
 
 

Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvoril Hovančík Ondrej , starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  
Ospravedlnení poslanci:  
 
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OZ je uznášania schopné. 
 
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Puklušová Ľubica 

Zapisovateľka:               Biroščáková Renáta 
 
Hlasovanie:                     za:              4         Puklušová, Ďurák, Dolný, Gabrišová 
                                         proti :         0         
                                         zdržal sa:    0        
Návrhy poslancov: 
- ..................................................     - doplniť bod  
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Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava  
schvaľuje  
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 
Hlasovanie:                za: 4 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Gabrišová 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  

1.   Záverečný účet  obce 2015  
2.   Návrh plánu hlavných úloh a plán práce komisií OZ 
3.   Návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemku parc. č. 11 zapísaného v LV 465  
4.   Verejné obstarávanie na energie a zmluva o dodávke el. energie 
5.   Informácia o podaných projektoch 
6.   Rôzne 
7.   Uznesenie 
8.   Záver     
 

K  bodu  1. Záverečný účet obce za rok 2015 
 
Starosta obce informoval podrobnejšie poslancov o obsahu Záverečného účtu obce za rok 
2015. 
 
Hlasovanie:                za: 4 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Gabrišová  
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)      

 
OZ  schvaľuje záverečný účet obce za rok 2015. 
 
 

K bodu  2. Návrh plánu hlavných úloh a plán práce komisií OZ 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom plánu hlavných úloh a plánu práce komisií OZ, 
ktorý je v prílohe zápisnice. Pani Puklušová predniesla návrh kulturno-športovej komisie. 
Starosta navrhol vyhlásiť burzu na odpredaj kníh z obecnej knižnice. 
 
 
OZ  súhlasilo s návrhom plánu hlavných úloh a plán práce komisií OZ na rok 2016 
 
 

K bodu  3. Návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemku 
parc. č. 11 zapísaného v LV 465  
 
 
Starosta obce predniesol návrh na odkúpenie parciel č. 11 za účelom vybudovania príjazdovej 
cesty k ČOV 250 EO a parcely č. 325/18 – staré č. 1141/3 od SPF.  
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Jedná sa o pozemok zapísaný na LV č. 465 E KN parcelné číslo 11, druh pozemku záhrady 
o výmere 265 m2.  Vlastníkmi pozemku sú: 
Štefan Iľaš v spoluvlastníckom podiele 1/8 
Ján Iľaš v spoluvlastníckom podiele 1/8 
Mária Iľašová, rod. Bryndzová v spoluvlastníckom podiele ¾. 
 
Dohodnutá kúpna cena je 1,66 €/m2 . 
 
A pozemok 325/18, zapísaný v LV 461, ktorého vlastníkom je SR – SPF, Budková 36, 817 15  
Bratislava,  o výmere 152 m2 . Cena bude stanovenému v zmysle ZP, resp. bude určená podľa 
ceny obvyklej v KÚ Obce Dúbrava.  
 
 
Hlasovanie:                za: 4 počet : Puklušová, Dolný, Ďurák, Gabrišová  
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)      
 
 
OZ súhlasí s odkúpením pozemkov  parc. č. 11 a č. 325/18. 
 

K bodu  4. Verejné obstarávanie na energie a zmluva o dodávke 
el. energie 
  
Starosta informoval o uzavretí zmluvy s firmou Magna Energia na odber elektrickej energie . 
Obec má podpísanú predbežnú zmluvu s firmou ENVIPAK, s ktorou je potrebné podpísať 
riadnu zmluvu. 
 
 
OZ  berie na vedomie informáciu o uzavretej zmluve a súhlasí s podpisom riadnej 
zmluvy s firmou ENVIPAK  na odber separovaného odpadu. 
  
 

 K bodu  5. Informácia o podaných projektoch 
 
Obec má podané projekty na zateplenie budovy OcÚ a vykurovanie budovy biomasou.  
PSK vydalo výzvu na získanie dotácie na kultúrno-športové podujatia. 
 
OZ  berie na vedomie na vedomie informáciu o projektoch. 
 
 

K bodu  6. Rôzne 
 
Stavebný úrad - poplatky  
ÚPSVAR - § 50j – nezamestnaný nad 50 rokov a evidovaní nad 12 mesiacov. Obec môže 
zamestnať, podľa podmienok UPSVaR 4 evidovaných nezamestnaných. 
 
 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
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Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 
Zapísal/(a): Biroščáková Renáta    

 

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

                                                                                   Hovančík Ondrej 

            starosta obce 

 

Overovatelia:  ........................................ 
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Príloha č. 1 
 

Plán hlavných úloh na rok 2016 
Investičná výstavba:   
 
 1 .Kanalizácia a   ČOV 
            Dokončenie kanalizácie a ČOV – žiadosť podaná na rok 2016. 

Prípojka  kanalizácie  + vodovod, Lakomcová Terézia    
Prípojka Olekšák,  Vaľko 
ČOV skúšobná prevádzka / URSO/ 

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             riešenie PDSP vodovod, kanalizácia, el.sieť ,  plyn    ,komunikácie 
 5.Nájomná bytovka  4.- bytová jednotka / návrh na výstavbu 2016 – 2017 / 
 6.Biomasa – žiadosť podaná ,realizácia v prípade schválenia  
7.Zateplenie Kultúrneho domu – príprava na nové programovacie obdobie 2014-2019 –
žiadosť podaná 
8.Riešenie  verejného priestranstva pred 8.bytovou jednotkou ,i garažoch  ,OcÚ a parkovisko    
. 
9.Vybudovanie oddychových zón v obci  - v prípade výzvy podáme žiadosť resp. riešenie 
z vlastných zdrojov  
10.Zberný dvor – Kompostovisko 
11.Kamerový systém  
12.Kyslá voda –realizovať prístrešok 
13.Oprava oplotenia  - záhrada  Kubovčíkova , Iľaš 
14.Amfiteáter verejné priestranstva –dotácia z SAŽP 
15.Komunálny odpad , drobný stavebný odpad  
16. 
              
  
 
 Opravy a údržba majetku: 
Budovy  -    
Budova OcÚ  -vestibul, chodba pri WC , 
 Remeselný dom  - dokončenie dlažieb a pivnica,  
Dom smútku  - oprava omietky a vymaľovanie stropu ,odstránenie zatekania  
Soc. zariadenia ihrisko  - bežná údržba 
8.bj    -    vstup do bytovky  
Oprava rigolov vyšný konec  
 
 Verejné komunikácie  -    
  oprava cesty vyšný koniec  rod. Dom  č. 50 
 riešenie prístupovej komunikácie   rod. dom č.39 
 
Vodovod         -  prevádzkovanie verejného vodovodu v zmysle zákona 442/2002 o verejných                                    
vodovodoch a kanalizáciach 
-oprava odtoku z vodojemu a výmena kompresora 
-výmena časti vodomerov 
 
Školstvo    -  zabezpečenie riadneho chodu  ZŠ-ŠKD  a MŠ ,  
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-  

Šport         –  všestranný rozvoj športu  / futbal, požiarnicky šport, turistika šachy , stolný 
tenis 
                        a iné druhy športov podľa záujmu /  - Kultúrno - športová komisia 
 
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 zmysle zákona o sociálnych službách 

 
 
Bezpečnosť a ochrana osôb  -  verejný poriadok ,protipožiarna  bezpečnosť ,dodržiavanie 
VZN 
                                                      Krízové riadenie  , protipovodňová ochrana , 
                                                      DHZ obce  ..... 

 


