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Zápisnica  
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 11.12.2020 
 ___________________________________________________________________________ 
 

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 

     
    

PROGRAM: 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu  
2. Návrh rozpočtu na rok 2021 
3. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
      a drobné stavebné odpady 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra 2021 
5. ISR PSK na roky 2021-2027 
6. Návrh odmien poslancom a členom komisií 2020             
7. Uznesenie 
8. 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:  Ďurák Ondrej 

Zapisovateľka:           Biroščáková Renáta     
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                    proti :           0  počet (mená)         
                                    zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
Návrhy poslancov: 
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- ..................................................     - doplniť bod  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dúbrava  

schvaľuje 
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 

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

1. Návrh na úpravu rozpočtu  
2. Návrh rozpočtu na rok 2021 
3. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra 2021 
5. ISR PSK na roky 2021-2027 
6. Návrh odmien poslancom a členom komisií 2020             
7. Uznesenie 
8. Záver  

 

K  bodu 1. Návrh na úpravu rozpočtu 
 
Poslanci obdŕžali návrh na úpravu rozpočtu. Predložený návrh na úpravu rozpočtu spresnila 
Ing. Dzuriková. Prítomným objasnila podľa jednotlivých položiek potrebu úpravy rozpočtu. 
Príjmovú časť je potrebné upraviť o 20 391,- €, výdavkovú časť o 13 558,- €. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej časti o 20 391,- € a vo výdavkovej časti 
o 13 558,- € podľa predloženého návrhu. 
 
 

K  bodu 2. Návrh rozpočtu na rok 2021 
 
Starosta obce predniesol poslancom návrh rozpočtu na rok 2021. 
 
 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
OZ schvaľuje Rozpočet na rok 2021 v predloženej forme. 
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K  bodu 3. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Vo VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestom poplatku dochádza k zjednoteniu sadzieb 
za ornú pôdu a trvalé trávne porasty na 0,45 %;  zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 
na výšku 0,5 %; lesné pozemky... a rybníky s chovom rýb... na výšku 0,70 %.  
 
OZ berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu VZN vznesené žiadne 
pripomienky a námietky. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                zdržal sa:     0 počet (mená) 
   
OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 

K  bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra 
2021 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, hlavná kontrolórka obce zaslala  OZ návrh plánu kontrolnej 
činnosti na rok 2021. Poslanci OZ nemali výhrady k predloženému návrhu a jednohlasne 
schválili. 
 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 

 

OZ schvaľuje predložený návrh kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na rok 
2021. 
 

 

K  bodu 5. ISR PSK na roky 2021-2027 

 
Starosta informoval poslancov o prebiehajúcej Integrovanej stratégii regiónu PSK na roky 
2021-2027. 
 
OZ berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej ISR PSK na roky 2021- 2027. 
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K  bodu 6. Návrh odmien poslancom a členom komisií 2020 
 
Starosta obce predložil OZ návrh odmien poslancov za rok 2020, podľa schválených Zásad 
odmeňovania poslancov a členov komisií OZ. Nakoľko z dôvodov koronakrízy komisie 
nepracovali, odmeny im neboli navrhnuté. 
 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                 zdržal sa:     0 počet (mená 
 
OZ schválilo výšku odmien poslancov OZ podľa predloženého návrhu v zmysle 
schváleného Odmeňovacieho poriadku. 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17:30  h. 
 

Zapísal/(a):    
 

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

                                                                                   Hovančík Ondrej 

            starosta obce 

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


