Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dúbrava,
konaného dňa 27.10.2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Hovančík Ondrej, starosta obce
Poslanci :
Bc. Matej Baňas
Jozef Dolný
Ondrej Ďurák
Ing. Ondrej Hovančík

Neprítomní:

Ing. Ján Dolný

Ďalší prítomní: Biroščáková Renáta, zapisovateľka, zamestnanec obce
Ďalej prítomní:

Ing. Dzuríková Janka, pracovník obce
JUDr. Lýdia Budziňáková, kontrolór obce

PROGRAM:
1. Čerpanie rozpočtu 1- 9 / 2020
2. Hospodárenie VHČ
3. Plán hlavných úloh 2020
4. Úver na zabezpečenie malej komunálnej techniky
5. Navýšenie úveru na 90.000 -100.000 € so zmenou úrokovej sadzby z 2,7 na 1 %
6. Návratná finančná výpomoc z dôvodu výpadku podielových daní
7. PHSR na programovacie obdobie 2021-2027
8. Plynofikácia IBV návrh na spolufinancovanie.
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku J. Dzuríková 98
10. VZN o strave
11. Návrh na vytvorenie IBV - Bábovce
12. Kancelárske priestory OcÚ
13. Rôzne - Verifikácia nákladov na záchranné práce
- Oznámenie o poskytnutí finančného príspevku UPSVAR – Materská škola
- Detské ihrisko
- Remeselný dom
- Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 – informácia
- Celoslovenské plošné testovanie – COVID-19 „ Spoločná zodpovednosť“
14. Uznesenie
15. Záver
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Hovančík Ondrej, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
a vyzval JUDr. Budziňákovú Lýdiu, aby sa predstavila poslancom ako kontrolórka obce.
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Ospravedlnení poslanci: Ing. Dolný Ján
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ďurák Ondrej
Zapisovateľka:
Biroščáková Renáta
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, 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.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Čerpanie rozpočtu 1- 9 / 2020
2. Hospodárenie VHČ
3. Plán hlavných úloh 2020
4. Úver na zabezpečenie malej komunálnej techniky
5. Navýšenie úveru na 90.000 -100.000 € so zmenou úrokovej sadzby z 2,7 na 1 %
6. Návratná finančná výpomoc z dôvodu výpadku podielových daní
7. PHSR na programovacie obdobie 2021-2027
8. Plynofikácia IBV návrh na spolufinancovanie.
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku J. Dzuríková 98
10. VZN o strave
11. Návrh na vytvorenie IBV - Babovce
12. Kancelárske priestory OcÚ
13. Rôzne - Verifikácia nákladov na záchranné práce
- Oznámenie o poskytnutí finančného príspevku ÚPSVaR – Materská škola
- Detské ihrisko
- Remeselný dom
- Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - informácia
- Celoslovenské plošné testovanie - COVID-19 „Spoločná zodpovednosť“
14. Uznesenie
15. Záver

K bodu 1. Čerpanie rozpočtu 1-9/2020
Starosta informoval prítomných poslancov o doterajšom čerpaní rozpočtu, ktorý je
momentálne schodkový vo výške 3.759,67 €. Najvyššie náklady boli pri prerábaní novej MŠ.
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OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za obdobie 1-9/2020.

K bodu 2. Hospodárenie VHČ
Starosta obce informoval prítomných o hospodárení VHČ.VHČ je momentálne v mínuse
10.623,86,- €, čo je v podstatnej miere kvôli projektu na Úrade podpredsedu vlády SR –
Remeselný dom. Koronakríza ochromila podnikanie aj u nás. Nekonajú sa svadby, oslavy,
pohreby....
OZ berie na vedomie informáciu o hospodárení VHČ.

K bodu 3. Plán hlavných úloh 2020
Starosta informoval prítomných o splnených a prebiehajúcich prácach z Plánu hlavných úloh.
OZ berie na vedomie informáciu o plnení Plánu hlavných úloh na rok 2020.

K bodu 4. Úver na zabezpečenie malej komunálnej techniky
Firma AUSTROSERVIS dodá obci v 46. Týždni Šmykom riadený nakladač, na ktorý
potrebujeme prefinancovať úverom z Prima banky Slovensko. Technika bude zabezpečovaná
refundáciou.
Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 69 579,- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
vypísať predmet financovaného projektu
Obstaranie malej techniky na zvýšenie bezpečnosti v obci Dúbrava
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.

Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 5. Navýšenie úveru na 90 000-100 000 € so zmenou
úrokovej sadzby z 2,7% na 1%
Obec má schválený úver na miestnu komunikáciu na 80.000,-€ s úrokom 2,7%. Obec musí
splatiť ešte 24.000,-€. Banka nám navrhla navýšiť úver na 90.000,- € -100. 000,- € s úrokom
1%. Financie sa môžu čerpať na bežné aj kapitálové výdavky.
Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo
obce
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 104.000,- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na financovanie prevádzkových a kapitálových výdavkov
obce.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 6. Návratná finančná výpomoc z dôvodu výpadku
podielových daní
V dôsledku pandémie koronavírusu dochádza na Slovensku k plošnému výpadku podielových
daní. Obec môže požiadať o návratnú finančnú výpomoc od štátu. Pre našu obec činí výpadok
vo výške 7 196,- €.
OZ súhlasí s podaním žiadosti o fonančnú výpomoc z dôsledku výpadku podielových
daní vo výške 7 196,-€.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 7. PHSR na programovacie obdobie 2021-2027
Združenie miest a obcí Podbraniska vypracováva nové PHSR na nové programovacie obdobie
2021-2027. Na jeho vypracovaní budú spolupracovať všetky obce združenia.
OZ berie na vedomie informáciu o príprave PHSR obcí Podbraniska.

K bodu 8. Plynofikácia IBV - návrh na spolufinancovanie
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Obec obdŕžala 8 žiadostí majiteľov pozemkov na IBV Kovaľovce. Obec sama nemôže
financovať realizáciu plynofikácie IBV, preto osloví majiteľov pozemkov s konkrétnou
ponukou ich spolufinancovania realizácie plynových prípojok k ich pozemkom.
OZ súhlasí s predloženým návrhom na spolufinancovanie plynofikácie IBV –
Kovaľovce.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku - J. Dzuriková č. 98
P. Dzuríková Jana, Dúbrava č. 98 podala 19.08.2020 na obec Dúbrava písomnú žiadosť
o odkúpenie pozemku parc. Č. 235/3, o výmere 144 m2, ktorý už 24 rokov užíva.
OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku prac. č. KNC
235/3 - druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 144 m2 pre p. Dzuríkovú
Janu, nar. 17.12.1962, trvale bytom Dúbrava 98 za kúpnu cenu 5,- eur/m2
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ako prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok je svojím
umiestnením a polohou susedným pozemkom kupujúceho a nie je vhodný na predaj pre
tretiu osobu, ako aj z dôvodu, že je kupujúcim dlhodobo na jeho náklady udržiavaný a
obhospodarovaný.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 10. VZN o strave
P. Biroščáková predniesla návrh VZN o č. 5/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov škôl a školských zariadení, nakoľko dochádza k zmene spôsobu úhrady od
rodičov. Na žiadosť rodičov im bude umožnené platiť za skutočne odobranú stravu a školného
na účet obce za daný mesiac, a nie zálohovo v hotovosti, ako bolo doteraz.
OZ berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrh VZN vznesené žiadne
pripomienky a námietky.
OZ súhlasí s predloženým návrhom a VZN č. 5/2020 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení schvaľuje.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 11. Návrh na vytvorenie IBV - Babovce
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Obec obdŕžala 4 predbežné žiadosti o odkúpenie pozemkov na výstavbu rodinných domov.
Obec preto uvažuje o príprave pozemkov na IBV v časti Babovce. Jedná sa o parcelu č. 352/1.
Obec má záujem odkúpiť časť pozemkov po 3,- €/m2.
OZ súhlasí s oslovením vlastníkov o odkúpenie časti pozemkov, podľa vytýčeného
geometrického plánu v cene 3,- €/m2.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 12. Kancelárske priestory OcÚ
Starosta informoval poslancov o úmysle presťahovať kancelárie do priestorov bývalej MŠ na
opačnej strane budovy obecného úradu. Terajšie priestory by sa využívali na komerčné účely.
OZ súhlasí s presťahovaním kancelárii OcÚ do priestorov bývalej MŠ.
Hlasovanie:

za: 4 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 13. Rôzne
-

Verifikácia nákladov na záchranné práce – povodeň
Obec mala s počas povodne v dňa 21.07.2020 náklady spojené s odstranovaní povodní
vo výške 28 129,96 €, odsúhlasené však máme len 20 341,76 €.

-

Oznámenie o poskytnutí finančného príspevku ÚPSVaR – Materská škola
ÚPSVaR poskytol obci príspevok na úhradu časti mzdy 2 učiteliek MŠ v čase I. vlny
koronavírusu vo výške 3 073,08 €.

-

Detské ihrisko – Od PSK obec obdŕžala dotáciu na detské ihrisko vo výške 1 500,- €.
Na detskú zostavu to nepostačovalo, preto obec ešte doložila 1 199,- € a zakúpila
certifikovanú zostavu na detské ihrisko pre MŠ.

-

Remeselný dom – VHČ obce podala žiadosť na dovybavenie Remeselného domu
obalovou technikou a gastronomickým sortimentom na Úrad podpredsedu vlády SR
vo výške 7 371,78 €, čo je výška regionálneho príspevku, ktoré sme ešte mali
dočerpať tento rok.

-

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 – p. Biroščáková informovala prítomných
o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021.
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-

Celoplošné testovanie občanov Slovenska – v dňoch 31.10-01.11.2020 a 07.11.-0811.2020 sa uskutoční akcia celoplošného testovania občanov Slovenska na COVID-19
pod názvom „Spoločná zodpovednosť“.

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 h.
Zapísal/(a):
.................................................

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

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