Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava,
konaného dňa 24.06.2020
___________________________________________________________________________
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
Ďalej prítomní:
Ing. Dzuríková Janka, pracovník obce
...................................................................................................
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže IBV - Kovaľovce
Návrh na rekonštrukciu priestorov Základnej školy – Materská škola
Rôzne
Uznesenie
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
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.
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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)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže IBV
Návrh na rekonštrukciu priestorov Základnej školy – Materská škola
Uznesenie
Záver

K bodu 1. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Starosta obce oboznámil poslancov o obdŕžanej žiadosti na funkciu kontrolóra obce od JUDr.
Budziňákovej Lýdie, MBA.
Hlasovanie:

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

OZ prijíma JUDr. Budziňákovú Lýdiu, MBA, za kontrolórku obce Dúbrava, podľa
platných podmienok vyhlásených pri výberovom konaní z 03.06.2020 a udeľuje súhlas
s výkonom inej zárobkovej a podnikateľskej činnosti, členstvom v riadiacich,
kontrolných a dozorných orgánov, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

K bodu 2. Vyhlásenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže na
IBV - Kovaľovce
Na Obec Dúbrava boli doručené 2 obálky so žiadosťami na odkúpenie pozemkov od p. Ing.
Sakalika Viliama a Ing. Sakalikovej Jany a p. Krottáka Petra. Poslanci OZ vytvorili zo svojich
radov výberovú komisiu, ktorá rozhodla nasledovne:
OZ súhlasí s odpredajom pozemkov na
parcele registra „CKM“ číslo 325/15 o výmere 835 m2, druh pozemku – trvale trávne porasty,
kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa
13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča, v zmysle obchodnej súťaže
vyhlásenej 03.06.2020, p. Ing. Sakalikovi Viliamovi a Ing. Sakalikovej Jane, Jána Francisciho
1701/22, 054 01 Levoča
a
parcele registra „CKM“ číslo 325/16 o výmere 839 m2, druh pozemku – trvale trávne porasty,
kód 7, podľa geometrického plánu vyhotoveného Lukášom Fabianom, úradne overeným dňa
13.05.2013 pod číslom 128/13 Správou katastra Levoča, v zmysle obchodnej súťaže
vyhlásenej 03.06.2020, p. Krottákovi Petrovi, Podjavorinskej 3387/12, 058 01 Poprad.
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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K bodu 3. Návrh na rekonštrukciu priestorov Základnej školy –
Materská škola
Riaditeľka MŠ informovala p. starostu, že obdŕžala od rodičov 19 zápisných lístkov pre šk.
rok 2020/2021. Na 2. riadnom zasadnutí OZ sa poslanci uzhodli na zrekonštruovaní
priestorov bývalej základnej školy a vytvorení priestorov pre MŠ, nakoľko pre spomínaný
počet zapísaných do MŠ nie sú priestory MŠ postačujúce. Na základe týchto požiadaviek
11.06.2020 bola do priestorov ŽS prizvaná p. MUDr. Imrišková z RÚVZ v Poprade. Starosta
obce predniesol poslancom návrh riešenia na rekonštrukciu priestorov podľa jej odporúčaní.
Navrhuje prebúrať priečky v priestoroch počítačovej triedy, pričom vznikne veľká
multifunkčná miestnosť pre herňu a spálňu. V priestoroch zborovne vznikne jedáleň a vstupná
chodba sa predelí na šatne a miestnosť na pohybové aktivity detí. Sociálne zariadenia je
potrebné prispôsobiť deťom nižšej vekovej kategórie, priviesť teplú vodu a namontovať 4
detské umývadlá a 4 detské WC.
Hlasovanie:

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

OZ súhlasí s rekonštrukciou priestorov bývalej ZŠ,
v Poprade.

podľa odporúčaní RÚVZ

K bodu 4. Rôzne
P. Dolný Jozef, predniesol podnet obyvateľov 8 b. j. o zmene stanoviska kontajnerov mimo
priestorov okolia bytovky. Starosta následne predstavil poslancom návrh riešenia parkovacích
plôch a priestorov pred 8 b. j. cez Výzvu na budovanie vodozádržných opatrení
v urbanizovanej krajine. Starosta berie na vedomie podnet obyvateľov a bude hľadať nové
miesto pre kontajnery na separovaný odpad.
Poslanci sa ďalej uzhodli, nakoľko je ťažké predpokladať, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia
s vírusom COVID-19, že tento rok rušia obecnú akciu Rajtopiky-Pirohy 2020. Dôvodom sú
síce postupne uvoľňujúce sa opatrenia týkajúce sa koronavírusu, no i napriek tomu by bolo
problematické pre obec dodržať všetky platné epidemiologické opatrenia.
OZ ruší obecnú akciu Rajtopiky-Pirohy 2020.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 h.
Zapísal/(a):
.................................................

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

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

3

