Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava,
konaného dňa 30.07.2019
___________________________________________________________________________
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. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie VHČ
2. Komunálna technika – úver 69.000,- €
3. Hasičská zbrojnica
4. 8 b. j. nájomný byt – návrh na pridelenie bytu č. 104/7
5. Rajtopíky-Pirohy 2019
6. Nelegálna skládka – ukončenie akcie – vyúčtovanie
7. Vyúčtovanie dotácie/úveru – IBV vodovod a kanalizácia
8. Nové stravné limity školského stravovania – Návrh VZN č. 4/2019 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
9. Kanalizácia a ČOV 2019
10. Rôzne
11. Uznesenie
12. Záver
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Hovančík Ondrej, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je .... a OZ je uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Dolný Ján, Ďurák Ondrej
Zapisovateľka:
Hlasovanie:

za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
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proti :
zdržal sa:
Návrhy poslancov:
- ..................................................

0 počet (mená)
0 počet (mená)
- 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. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie VHČ
2. Komunálna technika – úver 69.000,- €
3. Hasičská zbrojnica
4. 8 b. j. nájomný byt – návrh na pridelenie bytu č. 104/7
5. Rajtopíky-Pirohy 2019
6. Nelegálna skládka – ukončenie akcie – vyúčtovanie
7. Vyúčtovanie dotácie/úveru – IBV vodovod a kanalizácia
8. Nové stravné limity školského stravovania – Návrh VZN č. 4/2019 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
9. Kanalizácia a ČOV 2019
10. Rôzne
11. Uznesenie
12. Záver

K bodu 1. Čerpanie rozpočtu a hospodárenie VHČ
Starosta obce informoval prítomných s čerpaním rozpočtu. K úprave dochádza z dôvodu
zakúpenia komunálnej techniky.
Dohodovacím konaním obec obdŕžala obec, z Ministerstva školstva, 7 780,- € na
dofinancovanie platu učiteľky ZŠ.
Čo sa týka hospodárenia VHČ, to je zatiaľ v pluse, uvidíme však ako to bude pokračovať
ďalej, nakoľko od septembra 2019, končí činnosť základná škola a školský klub detí.
OZ berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu a hospodárení VHČ.

K bodu 2. Komunálna technika
Starosta obce informoval poslancov OZ o schválenej dotácii na nákup komunálnej techniky
vo výške 69 000,- €. Starosta navrhol odsúhlasiť prípadné čerpanie úveru na obstaranie
techniky.
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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 berie na vedomie informáciu o schválenej dotácii a súhlasí s prípadným čerpaním
úveru na prefinancovanie projektu „Obstaranie malej techniky na zvýšenie bezpečnosti
v obci Dúbrava“.

K bodu 3. Hasičská zbrojnica
V mesiaci júl obec začala s prácami na projekte: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, na ktorú obec
obdŕžala dotáciu vo výške 30 000,- €. Starosta informoval poslancov o postupujúcich prácach na hale
požiarnej zbrojnice.

OZ berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii požiarnej
zbrojnice.

K bodu 4. 8 b. j. nájomný byt č. 104/7
Obce Dúbrava obdŕžala 2 žiadosti na 3-izbový byt v nájomnej 8 bytovej jednotke, a to od p.
Ing. Dzuríka Jána a Kaľavského Jozefa s Dzurillovou Karinou. Úmrtím p. Meliška Emila sa
uvoľnil podkrovný byt č. 104/7. Členovia Rady OZ sa na svojom zasadnutí zhodli na návrhu
prideliť byť p. Ing. Dzurikovi Jánovi. Žiadosť p. Kaľavského obec naďalej eviduje. V prípade
uvoľnenia ďalšieho bytu, bude oslovený k prejaveniu záujmu o byt.
Poslanci OZ súhlasia s predloženým návrhom Rady OZ.
Poslanci OZ prideľujú 3-izbový byt č. 104/7, v 8 bytovej jednotke, p. Ing. Dzuríkovi
Jánovi, č. 61 .
Hlasovanie:

za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 5. Rajtopíky-Pirohy 2019
Poslanci sa zhodli na predbežnom pláne víkendovej prázdninovej akcie Rajtopíky-Pirohy
2019.
Sobota: - výstup na Rajtopíky
- po príchode DJ GULI
- disco HARMONIX
Nedeľa: - prezentácia družstiev
- súťaž vo varení pirohov
- doprovod DJ BEĎO
- Vlado z Podradza
- FS Slniečko
- ĽH a FS Branisko
- FS Dreveník
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- Denzz Industry
- Talenty z Dúbravy
- záver ŠARIŠANCI
OZ berie na vedomie informáciu o prípravách na obecnú akciu Rajtopíky – Dúbravské
pirohy 2019.

K bodu 6. Nelegálna skládka
Obec ukončila projekt: „Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dúbrava“
v mesiaci jún, preto pripravuje podklady potrebné k podaniu Žiadosti o platbu na PPA.
OZ berie na vedomie informáciu o ukončení projektu a prípravách na podanie žiadosti
o platbu.

K bodu 7. Vyúčtovanie dotácie – IBV vodovod a kanalizácia
Dňa 08.07.2019 vykonala PPA Trnava kontrolu čerpania dotácie na IBV vodovod
a kanalizácia Kovaľovce. Kontrola prebehla bez problémov a čakáme na preplatenie dotácie.
OZ berie na vedomie informáciu o ukončení akcie IBV vodovod a kanalizácia
Kovaľovce.

K bodu 8. Návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Od 01.09.2019 dochádza k zmene finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo pre deti v MŠ a ZŠ. Starosta predniesol návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení. Poslanci odsúhlasili
prijatie predloženého návrhu VZN.
OZ schvaľuje VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení.
Hlasovanie:

za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Kanalizácia a ČOV 2019
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Obec začína s prípravnými prácami na dokončení kanalizácie a ČOV250 EO. Preto starosta
obce informoval poslancov o stave dokumentácie potrebnej k podpísaniu zmluvy o poskytnutí
dotácie.
OZ berie na vedomie informáciu o stave prípravných prác na dokončení Kanalizácie
a ČOV 250 EO.

K bodu 10. Rôzne
MAS – Prístrešok „Kyslá voda“
- Prvky k obecnému rybníku
- Humence
OZ berie na vedomie informáciu o možnosti podania projektov prostredníctvom MAS,
ktorej je obec členom.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:15 h.
Zapísal/(a):
.................................................

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

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