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Zápisnica  
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dúbrava, 

konaného dňa 24.03.2021 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Hovančík Ondrej, starosta obce 

                           Poslanci :  

                           Bc. Matej Baňas 

                           Jozef Dolný 

                           Ondrej Ďurák  

                           Ing. Ondrej Hovančík 

 Ing. Ján Dolný 
Neprítomní:     -  

                      
Ďalší prítomní: Biroščáková Renáta, zapisovateľka, zamestnanec obce                         

Ďalej prítomní:  Ing. Dzuríková Janka, pracovník obce   

    

PROGRAM: 
 
1. Rozpočet  na  rok 2021 
2. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2021 
3. VZN č. 02/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí 
4. Pridelenie 3-izbového bytu  v 8 b.j. po Ing. Bašistovi Martinovi 
5. IBV  Babovce - informácia 
6. Žiadosť o dotáciu na maľovanie kostola       
7. Návrh na odstúpenie od zmluvy  zo dňa 13.08.2018, Grajcar Adam a Grajcarová L.- IBV 

Kovaľovce 
8. Žiadosť o vyjadrenie k predpokladanému zámeru na výstavbu  rod. domu - Mrg. Greňová 

Lucia    
9. Informácia o zriadení MON  - Spôsob financovania /tabuľka vyučtovania/ 
10. Miera vytriedenie odpadov za rok 2020. Biologický rozložiteľný odpad 2021 
11. Zmluva o založení Združenia obcí Podbranisko 
12.  Podpora výstavby rýchlostnej cesty R4 a prebiehajúca petícia k jej výstavbe 
13. Uznesenie 
14. 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 
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                                    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, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená)        
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  
 

1. Rozpočet  na  rok 2021 
2. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2021 
3. VZN č. 02/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí 
4. Pridelenie 3-izbového bytu  v 8 b.j. po Ing. Bašistovi Martinovi 
5. IBV  Babovce - informácia 
6. Žiadosť o dotáciu na maľovanie kostola       
7. Návrh na odstúpenie od zmluvy  zo dňa 13.08.2018, Grajcar Adam a Grajcarová L.- 

IBV Kovaľovce 
8. Žiadosť o vyjadrenie k predpokladanému zámeru na výstavbu  rod. domu - Mrg. 

Greňová Lucia    
9. Informácia o zriadení MON  - Spôsob financovania /tabuľka vyučtovania/ 
10. Miera vytriedenie odpadov za rok 2020. Biologický rozložiteľný odpad 2021 
11. Zmluva o založení Združenia obcí Podbranisko 
12. Podpora výstavby rýchlostnej cesty R4 a prebiehajúca petícia k jej výstavbe 
13. Uznesenie 
14. Záver  

 

K  bodu 1. Rozpočet na rok 2021 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s novými skutočnosťami ohľadom úpravy 
schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Za rok 2020 bol vytvorený rezervný fond vo výške 18 558,49 €.  
Rozpočet je potrebné doplniť o položky: 
- Prevádzkovanie MOM 
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                     zdržal sa:     0 počet (mená) 
 
 
OZ berie na vedomie výšku Rezervného fondu a schvaľuje úpravu rozpočtu o položky 
Prevádzkovanie MOM a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
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K  bodu 2. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2021 
 
Starosta obce predniesol návrh Plánu hlavných úloh na rok 2021. Poslanci OZ nemali žiadne 
návrhy na doplnenie ani pripomienky  k predloženému návrhu a jednohlasne ho schválili. 
 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                zdržal sa:     0 počet (mená) 
 

 
OZ schvaľuje Plán hlavných úloh na rok 2021. 
 
 

K  bodu 3. VZN č. 02/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí 
 
Poslanci boli oboznámení s návrhom VZN č. 02/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí. 
Nemali k nemu žiadne pripomienky ani návrhy, preto ho jednohlasne chválili. 
 
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. 2/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí. 
 
 

K  bodu 4. Pridelenie 3-izbového bytu v 8 b.j. po Ing. Bašistovi 
Martinovi 
 
Ing. Bašista Martin doručil obecnému úradu dňa 01.02.2021 žiadosť o ukončenie nájomnej 
zmluvy na 3-izbový byt v 8-b.j obce Dúbrava. Na prenájom tohto bytu už  Obec obdŕžala 3 
žiadosti. Poslanci OZ rozhodovali o uzavretí nájmu medzi žiadosťami p. Gabriša Erika, Mgr. 
Bašistu Petra a p. Kaľavského Jozefa s Dzurillovou Karin. P. Gabriš Erik býva s rodinou 
u rodičov a má vypracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu rodinného domu. Mgr. 
Bašista Peter momentálne býva v jednoizbovom byte v Sp. Podhradí. Najvhodnejším 
kandidátom bol p. Kaľavský Jozef a Dzurillová Karin, nakoľko je to mladý pár, ktorý plánuje 
v roku 2021 svadbu a nemajú kde bývať. Poslanci sa po diskusii zhodli na pridelení 3-
izbového bytu p. Kaľavkému Jozefovi a Dzurillovej Karin. 
 

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

 

OZ  rozhodlo o pridelení voľného 3-izbového bytu od 01.04.2021 p. Kaľavskému 
Jozefovi a Dzurillovej Karin.  



 4

K  bodu 5. IBV – Babovce – informácia 
 
V decembri 2020 Obec oslovila vlastníkov pozemkov, časť Babovce, za účelom zistenia 
súhlasu s odpredajom časti pozemkov a ceny za m2. Obec má v danej lokalite v pláne 
rozbehnúť investičnú bytovú výstavbu. K dnešnému dňu eviduje 4 žiadosti o kúpu obecného 
pozemku na výstavbu rodinných domov. Zo 16 zaslaných dotazníkov sa vrátilo 11. Doteraz 
všetci vlastníci prejavili záujem o odpredaj, no ceny sú rôzne od 3,- - 8,- €/m2. Obec znovu 
osloví zvyšných 5 vlastníkov, podľa ich vyjadrenia OZ rozhodne o cene, ktorá sa bude 
zapracovaná do zmlúv o budúcich zmluvách.   
 
OZ berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich aktivitách pri príprave IBV – 
Babovce. 
 
 

K  bodu 6. Žiadosť o dotáciu na maľovanie kostola 
 
10.02.2021 bola Obecnému úradu v Dúbrave doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Poľanovce, o finančnú pomoc pri maľovaní fasády kostola v Dúbrave vo výške 
1.000,- €. OZ nemalo námietky voči poskytnutiu zúčtovateľnej dotácie pre kostol v Dúbrave. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                 zdržal sa:     0 počet (mená 
 
OZ schválilo pridelenie zúčtovateľnej dotácie Farskému úradu Poľanovce, na 
maľovanie fasády kostola v Dúbrave vo výške 1.000,- €. 
 
 

K  bodu 7. Návrh na odstúpenie od zmluvy zo dňa 13.08.2018, 
Grajcar Adam a Grajcarová L. – IBV Kovaľovce 
 
Na poslednom zasadnutí OZ vyplynula úloha, osloviť p. Grajcara Adama s manželkou, 
a upozorniť ich na porušenie kúpnej zmluvy – nedodržanie lehoty začiatku výstavby 
rodinného domu, v lokalite IBV Kovaľovce. Dňa 18.02.2021 bol list prevzatý, no do 
dnešného dňa na Obecný úrad nebola doručená žiadna odpoveď, hoci bol na ňu stanovený 
termín do 24.02.2021. Obecné zastupiteľstvo preto rozhodlo o odstúpení od zmluvy. Z tohto 
dôvodu je potrebné upraviť rozpočet vo výdavkovej časti o sumu 5 845,- €, na spätné 
odkúpenie pozemku. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                 zdržal sa:     0 počet (mená 
 
OZ súhlasí s odstúpením od kúpnej zmluvy s p. Grajcarom Adamom a Grajcarovou 
Lenkou, uzatvorenej 13.08.2018. Taktiež súhlasí s úpravou rozpočtu o sumu 5 845,- €, na 
spätné odkúpenie pozemku. 
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K  bodu 8.  Žiadosť o vyjadrenie k predpokladanému zámeru na 
výstavbu rod. domu – Mgr. Greňová Lucia 
 
Obec obdŕžala 12.02.2021 žiadosť o vyjadrenie k predpokladanému investičnému zámeru p. 
Mgr. Greňovej Lucie. Obec zatiaľ neplánuje rozširovať investičnú výstavbu smerom nad dom 
č. 53. V prípade, žeby bol záujem o pozemky na výstavbu rodinných domov v tejto lokalite, 
a obec sa rozhodne realizovať výstavbu týmto smerom, musí ju zaradiť do plánu hlavných 
úloh obce a rozpočtu obce. 
 
 
OZ berie na vedomie informáciu p. Mgr. Greňovej o pripravovanom zámere výstavby 
rodinného domu. 
 
 

K  bodu 9. Informácia o zriadení MOM – spôsob financovania  
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zriadení Mobilného odberového miesta pre 
testovanie Ag testami z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19. Odberové miesto začalo 
pracovať 05.02.2021 a je prístupné rodičom detí MŠ, zamestnancom úradu, občanom našej 
obce ako aj širšej verejnosti. Testovanie prebieha každý piatok v čase od 17:00-20:00 h, 
pričom posledný ster je vykonávaný o 19:30 h. Odberový tím sa skladá z 5 dobrovoľníkov, 
a to 1 zdravotník, 1 pomocný zdravotník a 2 administratívny pracovníci a 1 pracovník 
zodpovedný za bezproblémový priebeh testovania. Dodávku testov zabezpečuje Okresný úrad 
v Levoči, ktorému následne zasielame žiadosť o refundáciu nákladov. Mzdy dobrovoľníkov, 
ochranné a kancelárske potreby, zabezpečuje obec. Obci je potom refundovaných 5,- €/ 
testovaná osoba. 
 
 
OZ berie na vedomie informáciu o zriadení a financovaní MOM, zriadenom obcou. 
 
 

K  bodu 10. Miera vytriedenia odpadov za rok 2020. Biologicky 
rozložiteľný odpad 2021 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o miere vytriedeného odpadu za rok 2020, 
ktorá je v našej obci 60,04%, čo nás zaraďuje medzi obce s najlepšou separáciou odpadu. 
V roku 2021 prichádza do platnosti Novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  kde , ktorá 
ukladá obci povinnosť vykonávať triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácnosti. Výnimkou je, ak obec preukáže 100% kompostovanie 
BRKO v domácnostiach. Obec rozposlala do každej domácnosti Čestné prehlásenie 
o domácom kompostovaní. K dnešnému dňu z 84 domácnosti vrátilo prehlásenie 75, čo činí 
89,29%. 
 
OZ berie na vedomie informáciu o miere vytriedeného dopadu za rok 2020 a platnosti 
Novely zákona o odpadoch. 
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K bodu 11. Zmluva o založení Združenia obcí Podbranisko 
 
Starosta obce informoval poslancov o dôvode založenia Združenia obcí Podbranisko. 
Nakoľko oprávnenými príjemcami niektorých dotácií sú iba združenia obcí, starostovia obcí 
Podbraniska sa rozhodli založiť združenie obcí tohto regiónu. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dúbrave na svojom zasadnutí dňa 24.03.2021  
 
p r e r o k o v a l o 
- návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Podbranisko.  
 
Predmetom činnosti združenia je: 
 
1. Spoločné plánovanie, definovanie spoločných záujmov vyplývajúcich z plánov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí. 

2. Koordinovanie rozvojových aktivít mikroregiónu. 

3. Príprava, realizácia a manažovanie projektov pre rozvoj mikroregiónu s orientáciou najmä 
na rozvoj cestovného ruchu (obnova pamiatok, dobudovanie infraštruktúry, rozvoj turizmu, 
služieb, športu a pod.) 

4. Príprava, realizácia a manažovanie projektov sociálnej ekonomiky v mikroregióne. 

4.1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to s prihliadnutím na individuálne 
potreby obyvateľov mikroregiónu (napr. nepriaznivá sociálna situácia z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku a iné).  

5. Poskytovanie poradenstva a služieb v oblastiach zamestnanosti, rozvoja komunity a 
sociálnej práce. Príprava, realizácia a manažovanie vzdelávacích projektov zameraných najmä 
na rozvoj sociálne -znevýhodnených obyvateľov. 

6. Získavanie a manažovanie zdrojov pre rozvoj mikroregiónu. 

7. Propagácia činností a aktivít združenia v mikroregióne, na úrovni východoslovenského 
regiónu, Slovenska i v medzinárodných intenciách. 

8. Propagácia prírodných, kultúrnych a historických hodnôt mikroregiónu. 

9. Komunikácia s inštitúciami zodpovednými za regionálny rozvoj.  

10. Budovanie partnerských vzťahov s orgánmi verejnej správy, podnikateľskými subjektmi 
a mimovládnymi organizáciami v prospech rozvoja mikroregiónu. 

11. Združenie vykonáva informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, 
vzdelávania samosprávy a rozvoja cestovného ruchu. 

12.  Zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti starostlivosti o životné 
prostredie, so zameraním na zhromažďovanie, odvoz, skladovanie a spracovanie tuhého 
komunálneho odpadu ( alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona ). 

s ch v a ľ u j e 
 
- založenie združenia obcí s názvom Združenie obcí Podbranisko  
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Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                 zdržal sa:     0 počet (mená 
 

K bodu 12. Podpora výstavby rýchlostnej cesty R4 a prebiehajúca 
petícia k jej výstavbe 
 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti OZ Náš Prešov o vyjadrenie podpory výstavby 
rýchlostnej cesty R4 a aj prebiehajúcej petície o jej výstavbe, a to formou prijatia uznesenia 
na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
Hlasovanie:                za: 5 počet : Bc. Baňas, Dolný, Ďurák, Ing. Hovančík, Ing. Dolný 
                                     proti :           0  počet (mená)         
                                 zdržal sa:     0 počet (mená 
 
OZ podporuje výstavbu rýchlostnej komunikácie R4 na území PSK. 
 

K bodu 13. Rôzne 
 
Starosta obce informoval prítomných o aktuálnej situácii vo VHČ – kuchyňa a  Remeselný 
dom. V ďalšom bode oboznámil poslancov OZ so svojim  rozhodnutím, z dôvodu súčasnej 
situácie koronakrízy, znížiť plat starostu, od 01.01.2021 počas trvania krízy, o minimálne 10 
% hrubej mzdy. 
 
OZ berie na vedomie informáciu o situácii vo VHČ a rozhodnutie starostu znížiť plat 
a úväzok starostu, počas trvania koronakrízy, o 12 % . 
 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30  h. 
 

Zapísal/(a):    
 

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

                                                                                   Hovančík Ondrej 

            starosta obce 

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


