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Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 27.02.2020  
 ___________________________________________________________________________ 

 
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. Záverečný účet obce 2019 
2. Plán hlavných úloh 2020 
3. Návrh VZN č. 03/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a 

ŠZ 
4. Návrh VZN č. 04/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov  
5. Návrh VZN č. 05/2020 o ochranných pásmach pohrebiska obce Dúbrava 
6. Zmluva o nájme nebytových priestorov  – Remeselný dom 
7. Návrh na úpravu výšky nájomného v 8.b .j 
8. Projekt – Zberný dvor  
9. Návrh zmluvy  na  založenie Združenia obcí - Podbranisko  
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 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 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 



 2

                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
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. Záverečný účet obce 2019 
2. Plán hlavných úloh 2020 
3. Návrh VZN č. 03/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a 

ŠZ 
4. Návrh VZN č. 04/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov  
5. Návrh VZN č. 05/2020 o ochranných pásmach pohrebiska obce Dúbrava 
6. Zmluva o nájme nebytových priestorov  – Remeselný dom 
7. Návrh na úpravu výšky nájomného v 8.b .j 
8. Projekt – Zberný dvor  
9. Návrh zmluvy  na  založenie Združenia obcí - Podbranisko  
10. Rôzne   
11. Uznesenie 
12. Záver  

 
K  bodu  1. Záverečný účet obce za r. 2019 
 
Starosta obce oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 2019. Podrobnejšie sa 
venoval jednotlivým položkám. Poslanci nemali žiadne otázky, takže Záverečný účet obce za 
rok 2019 schválili bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 

 
OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 bez pripomienok. 

 
 
K bodu 2. Plán hlavných úloh na rok 2020 
 
Starosta predniesol pripravený Plán hlavných úloh na rok 2020. Poslanci s návrhom súhlasili, 
nemali žiadne návrhy na doplnenie. 
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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 Plán hlavných úloh na rok 2020. 
 
 

K bodu  3. Návrh VZN č. 03/2020 o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov škôl a ŠZ 
 
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 03/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských zariadení. Poslanci nemali námietky k zmene výšky stravnej 
jednotky pre zamestnancov  a schvaľujú VZN č. 3/2020 v navrhovanom znení. 
 
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. 03/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
škôl a školských zariadení. 

 
 

K bodu  4. Návrh VZN č. 04/2020 o poskytovaní finančného 
príspevku na stravovanie dôchodcov 
 
Starosta obce predniesol poslancom návrh VZN č. 04/2020 o poskytovaní finančného príspevku na 
stravovanie dôchodcov. Poslanci nemali námietky k zmene výšky príspevku obce pre stravovanie 
dôchodcov  a schvaľujú VZN č. 04/2020 v  navrhovanom znení. 
 
                                                                                        
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 

 

VZN č. 04/2020 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 
 

K  bodu 5. Návrh VZN č 05/2020 o ochranných pásmach 
pohrebiska obce Dúbrava  
 
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 5/202 o ochranných pásmach pohrebiska obce 
Dúbrava. Poslanci nesúhlasia so stanovením ochranného pásma pohrebiska a preto VZN č. 
05/2020 neprijímajú a  neschvaľujú. 
 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet :  0 počet (mená)         
                                     proti :           Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík    
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                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
Poslanci OZ neschvaľuje VZN č. 05/2020 o ochranných pásmach pohrebiska obce 
Dúbrava. 
 
 

K  bodu 6. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Remeselný 
dom 
 
Starosta predniesol návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov – Remeselný dom. Zmluva 
sa uzatvára medzi Obcou Dúbrava - VHČ a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Poľanovce na 
dobu 15 rokov, s nájom 500,- € ročne, a prednostným právnom Obce na ďalší prenájom. 
Poslanci súhlasia s uzatvorením navrhovanej Zmluvy o nájme nebytových priestorov – 
Remeselný dom. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
Poslanci súhlasia s uzatvorením Zmluvy o nájme nebytových priestorov – Remeselný 
dom s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Poľanovce. 
 
 
 

K  bodu 7. Návrh na úpravu výšky nájomného v 8 b. j.  
 
Poslanci mali možnosť vyjadriť sa k návrhu starostu obce k úprave výšky nájomného v 8 b. j. 
Ide o dva typy zvyšovania: 

1. so spoluúčasťou obce zníženou o 50 % a  navýšená údržba podľa m2 
2. 100% nájom bez účasti obce, údržba podľa m2 

 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
Poslanci odsúhlasili typ č. 2 - 100% nájom bez účasti obce a príspevok na údržbu podľa 
m2. 
 
 

K  bodu 8. Projekt – Zberný dvor  
 
P. Ing. Bryndza Michal, vypracováva PD na Zberný dvor, nakoľko nám firma Gemini Group 
ponúkla spoluprácu na podaní projektu. Následne zaslala návrh zmluvy o poskytnutí služby 
vo výške 900,- € s tým, že ak projekt neprejde v prvom kole, v druhom podá projekt bez 
finančného nároku. 
 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 
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                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
Poslanci schvaľujú podanie projektu na Zberný dvor prostredníctvom firmy Gemini 
Group. 
 
 

K  bodu 9. Návrh zmluvy na založenie Združenia obcí - 
Podbranisko  
 
Obce Podbraniska sa rozhodli založiť nové Združenie obcí – Podbranisko z dôvodu možnosti 
podávania projektov a riešenia spoločných aktivít na rozvoj regiónu. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Ing. Dolný, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
Poslanci súhlasia s uzatvorením zmluvy na založenie Združenia obcí - Podbranisko. 
 

K  bodu 10. Rôzne 
 
Vyúčtovanie akcie Fašiangová veselica – akcia bola zisková so zostatkom 272,37 € 
Požiarna zbrojnica – práce prebiehajú 
Servis okien - p. Ivančo – poslanci súhlasia s nevyhnutným servisom okien na obecnom úrade 
– dvere MŠ, predné vstupné dvere do OcÚ a okná v kancelárii OcÚ, zvyšok podľa potreby. 
Vymaľovanie a oprava priestorov zasadacej miestnosti a sály KD, dokúpenie vybavenia 
miestnosti – ak bude možnosť, podať projekt. 
 
Poslanci berú na vedomie informácie o prebiehajúcich aktivitách a súhlasia 

s nevyhnutnými opravami a servisom okien a dverí v budove OcÚ. 

 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30  h. 

 

Zapísal/(a):    
 

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

                                                                                   Hovančík Ondrej 

            starosta obce 

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


