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Zápisnica  

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 12.12.2018 

    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Hovančík Ondrej, starosta obce 

                           Poslanci :  

                           Bc. Matej Baňas 

                           Ing. Ján Dolný 

 Jozef Dolný 

                           Ondrej Ďurák  

                           Ing. Ondrej Hovančík 

Neprítomní:       

                            

 

Ďalší prítomní: Biroščáková Renáta, zapisovateľka, zamestnanec obce  

                            

Verejnosť:         ................................................................................................... 

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

PROGRAM: 

 

1. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

2. VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

škôl a školských zariadení 

3. Návrh na úpravu rozpočtu za r. 2018 

4. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 

5. Návrh na zloženie komisií 

6. Diskusia 

7. 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:  Ing. Dolný Ján, Ďurák Ondrej 

Zapisovateľka:               Biroščáková Renáta 

 

Hlasovanie:                     za:              5     Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0        

Návrhy poslancov: 
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- ..................................................     - doplniť bod  

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava  

schvaľuje 
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  

 

Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                     proti :           0  počet (mená)         

                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

2. VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

škôl a školských zariadení 

3. Návrh na úpravu rozpočtu za r. 2018 

4. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 

5. Návrh na zloženie komisií 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K  bodu  1. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Starosta obce predniesol návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku... . Základný 

poplatok zostáva nezmenený. Obecná rada však navrhuje zmenu vo výške možstevného 

poplatku za kuka nádobu, do priemeru na občana, vo výške 1,- €, každá ďalšia kuka nádoba 

nad priemer vo výške 1,50 €. 

P. Ďurák podotkol, aby sa nevyčerpané žetóny zdarma neodrátavali z nároku do budúceho 

roku. 

 

Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                     proti :           0  počet (mená)         

                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        

 

OZ  schvaľuje VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu 2. VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení 

 
Starosta obce informoval poslancov o zmene výšky príspevku na úhradu nákladov škôl 

a školských zariadení. Dochádza k zmene v prechode do vyššieho 3.  finančného pásma pre 

materské a základné školy. Ďalej sa mení výška stravného pre dospelých stravníkov na 3,10 € 

za obed. 
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Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                     proti :           0  počet (mená)         

                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        

 

 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení. 

 

 

K bodu  3. Návrh na úpravu rozpočtu za r. 2018 

 
Starosta predniesol návrh na  potrebnú úpravu rozpočtu za r. 2018 v položkách Kultúrne 

podujatia o 3700,- € a Oprava budov o sumu 5000,- €. 

 

Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                     proti :           0  počet (mená)         

                                     zdržal sa:     0 počet (mená 

 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu za r. 2018 v položkách Kultúrne podujatia a Oprava 

budov.  

 

K bodu  4. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 
 

Starosta predniesol návrh rozpočtu na roky 2019-2021 po jednotlivých položkách    

 

Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                     proti :           0  počet (mená)         

                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 

 
OZ schvaľuje rozpočet na roky 2019-2021. 

 

K  bodu 5. Návrh na zloženie komisií 

 
Predsedovia komisií navrhli svojich členov: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. Dolný Ján 

členovia komisie :  

            iba poslanci OZ - Ing. Dolný Ján,  Bc. Baňas Matej, Ondrej Ďurák 

 
Komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany – Ďurák Ondrej 

členovia komisie :  

    1. poslanci: Ondrej Ďurák, Jozef Dolný 

    2. občania : Ondrej Čumitta 

 
Komisia školstva, kultúry a športu – Ing. Hovančík Ondrej 

členovi komisie :  
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    1. poslanci: Ing. Hovančík Ondrej, Bc. Baňas Matej 

    2. občania : Dzuriková Veronika, Ing. Kubovčíková Martina, Pongó Stanka  

 
Komisia zdravotnej a sociálnej starostlivosti – Ing. Dolný Ján 

členovi komisie :  

    1. poslanci:  Ing. Dolný Ján 

    2. občania :  Mgr. Gabrišová Alena, Ing. Dolná Mariánna, Dolná Viktória, Biroščáková     

                         Renáta 

 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 

                                     proti :           0  počet (mená)         

                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 

 

OZ súhlasí s navrhovaným zložením členov komisií a s možnosťou ich doplnenia  o 

ďalších členov.  

Ukladá  predsedom komisií, do budúceho zasadnutia zastupiteľstva, zvolať zasadnutie 

komisie  a pripraviť jej plán práce. 

 

 

 

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:  ........................................ 


