Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava,
konaného dňa 12.12.2019
___________________________________________________________________________
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:

Ing. Dzuríková Janka

...................................................................................................
PROGRAM:
1. Návrh rozpočtu na roky 2020 -2022
2. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
3. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dúbrava
4. Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií
5. Rôzne
6. Uznesenie
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:
Hlasovanie:

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

- 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 rozpočtu na roky 2020 -2022
2. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
3. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dúbrava
4. Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver

K bodu 1. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2020-2022. Jednotlivo
prešiel položky príjmovej a výdavkovej časti. Rozpočet je prebytkový. Poslanci nemali
výhrady k návrhu rozpočtu.
Hlasovanie:

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

OZ schvaľuje rozpočet obce na roky 2020-2022.

K bodu 2. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce informoval prítomných s tohoročnými príjmami a výdavkami na odvoz TKO.
Výsledok je približne -111,80 €. Starosta dáva na zváženie, či sa poplatok za odvoz zvýši,
alebo zostáva na rovnakej úrovni ako tento rok. P. Ing. Dolný navrhol zdvihnúť poplatok za
žetón navyše na 2,-€. P. Dolný Jozef navrhol zvýšiť základný poplatok na 7,-€ na osobu. P.
Ďurák podporil návrh p. Dolného Jozefa. Poslanci súhlasia zvýšiť poplatok na 7,- € na
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osobu/rok. Poslanci schvaľujú návrh VZN č. 1/2020 so zapracovanými zmenami poplatku za
TKO a dane z nehnuteľností.

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. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

K bodu 3. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Dúbrava
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dúbrava. Poslanci OZ schvaľujú návrh VZN č.
2/2020.

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. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dúbrava

K bodu 4. Návrh odmien poslancom OZ a členom komisií
Starosta predniesol návrh odmien poslancom OZ a členom komisií podľa schváleného
Odmeňovacieho poriadku.

Hlasovanie:

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

OZ schvaľuje návrh odmien poslancom OZ a členom komisií podľa schváleného
Odmeňovacieho poriadku.

K bodu 5. Úprava rozpočtu
Ing. Dzuriková predniesla návrh na úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania. Jedná sa
o výdavkovú časť vo výške 9 181,- €.
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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)

Poslanci schvaľujú úpravu rozpočtu podľa skutočného čerpania.

K bodu 6. Rôzne
Odpredaj stoličiek.
Sanácia skládky – prišli peniaze na účet.
Kanalizácia a ČOV Dúbrava – akcia dokončená, kontrola prebehla v poriadku
Remeselný dom – nabehli peniaze na účet
Vianočné posedenie – 20.12.2020
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:15 h.
Zapísal/(a):
.................................................

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

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

4

