Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v D ú b r a v á ch
zo dňa 12. augusta 2019
Prítomní:
Starostka obce: Elena Grňová
Poslanci: Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný
Ospravedlnený: Jozef Ľupták
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ivan Sivok
Riaditeľka MŠ: Mgr. Iveta Stehlíková
Občania: 10 (viď príloha)
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Elena
Grňová, ktorá privítala všetkých prítomných a konštatovala, že zasadnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané podľa zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov písomne s uvedením miesta, času a programu rokovania. Pozvanie bolo
doručené včas všetkým pozvaným.
Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov, z ktorých je prítomných 6,
preto vyhlásila zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Oboznámila prítomných s programom, ktorým sa bude riadiť zasadnutie obecného
zastupiteľstva a navrhla doplniť ďalší bod programu: Schválenie spolufinancovania dotácie
MF SR.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskom zariadení, kterého zriaďovateľom je Obec Dúbravy
4. Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce, 31 m2 z parcely KN-C č. 288
5. Schválenie univerzálneho úveru
6. Schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 201701
7. Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizáciu a vodovodu v obci Dúbravy
8. Schválenie spolufinancovania dotácie MF SR
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie

Bod 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu.
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Elena Grňová.
Oboznámila prítomných s programom, ktorým sa bude zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadiť. Program bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržali sa:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Referuje: Elena Grňová, starostka obce
Za zapisovateľa zápisnice určila pp Emíliu Remeselníkovú; za overovateľov zápisnice
určila pp Pavla Remeselníka a pp Jozefa Smutného. Do návrhovej komisie navrhla pp
Natáliu Marcinekovú za predsedkyňu, pp Miroslava Kapca a pp Jolanu Ľuptákovú za
členov komisie.
Hlasovanie
Za:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 3/ Schválenie VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je Obec Dúbravy
Referujú: Elena Grňová, starostka obce
Dňa 22.07.2019 bol na úradnej tabuli obce zverejnený na pripomienkovanie Návrh VZN č.
2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení,
ktorého zriaďovateľom je Obec Dúbravy. Uvedený Návrh pani starostka zaslala emailom
všetkým poslancom na preštudovanie /viď príloha/. Jedná sa o zvýšenie celodenného
stravovania pre deti hradeného rodičmi o 0,40 € a obedov zamestnancov a cudzích
stravníkov o 0,28 €. Taktiež sa zvyšuje suma za pobyt dieťaťa v MŠ s trvalým pobytom
mimo obce na 25,- €/ mesiac. VZN bolo poslancami jednohlasne schválené.

Hlasovanie
Za:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 4/ Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce - 31 m2 z parcely KN-C č. 288
Referuje: Elena Grňová, starostka obce
Na základe predchádzajúceho schválenia žiadosti žiadateľa Mareka Marcineka
poslancami OZ, o odkúpenie pozemku vo výlučnom vlastníctve obce a zámeru obce

predať svoj majetok na základe ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí, ktorý bol na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
zverejnený podľa zákona, poslanci OZ jednohlasne schvaľujú prevod majetku obce –
konkrétne 31 m2 z parcely KN-C č. 288 nachádzajúcej sa na LV č. 365, ktorá susedí
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Zámer na prevod uvedeného vlastníctva obce
poslanci OZ odsúhlasili na obecnom zastupiteľstve dňa 23.05.2019 Uznesením č.
24/2019. Prevod bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 5/ Schválenie univerzálneho úveru
Referuje: Elena Grňová, starostka obce
Pani starostka oboznámila prítomných o možnosti čerpania úveru v Prima banke. Ide o
bezpoplatkový účet, na ktorom bude k dispozícii po dobu 10 rokov cca 200.000,- €.
Úrok je 1% z čerpanej sumy a 0,6% z nečerpanej sumy. Za poskytnutie úveru sa platí
jednorazový poplatok cca 490,- €. Výhody úveru sú:
- nemusí sa čakať na schválenie jednotlivých úverov (aj prekleňovacích) a registrovať
záložné právo v Notárskom centrálnom registri záložných práv, kde sa notársky
poplatok platí podľa výšky pohľadávky
- žiadať o preplatenie faktúry a všetky súvisiace dokumenty ( objednávky, zmluvy)
- nie sme viazaní povinnými mesačnými platbami – platíme koľko a kedy môžeme
- v prípade nutnosti kúpi auta nemusíme brať leasing – tento úver je výhodnejší
- po dobu 10 rokov môžeme úver čerpať a keď splatíme požičanú čiastku, môžeme ju
znovu čerpať, ale po 10 rokoch musíme mať na účte 0€
Úver bol poslancami jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 6/ Schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 201701
Referuje: Elena Grňová, starostka obce
Predmetom dodatku je dokončenie vetvy kanalizácie stoka C smerom k Beníkovcom
v celkovej dĺžke 44m v sume 5659,14 €. Dodatok bol poslancami jednohlasne
schválený.

Hlasovanie
Za:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 7/ Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizáciu a vodovodu v obci Dúbravy
Referuje: Elena Grňová, starostka obce
Plán sa poskytuje Výskumnému ústavu vodného hospodárstva. Jedná sa o zaradenie
vodovodu a kanalizácie do kategórie (kritéria na zaradenie do kategórie sú napr. vek
stavby, počet opráv,..). Mať vypracovaný a schválený plán je nutné z dôvodu, aby pri
vyhlasovaní výziev Enviromentálnym fondom boli obce zaradené do zoznamu
oprávnených obcí na jednotlivú výzvu. Naša obec má vodovod a kanalizáciu zaradenú
do kategórie C1 a C2, čo znamená, že obec nebude oprávnená žiadať financie na
rekoštrukciu vodovodu a kanalizácie, lebo tieto stavby nie sú až také staré. Financie
môžeme žiadať na ich rozšírenie. Obce zaradené do kategórii C3 a C4 budú oprávnené
žiadať financie na rekonštrukciu vodovodu alebo kanalizácie, nebudú však môcť žiadať
financie na rozšírenie. Plán obnovy nám vypracovala Ing. Nemcová, ktorá má
oprávnenie spravovať náš vodovod a kanalizáciu. Plán obnovy bol poslancami
jednohlasne schválený.
Hlasovanie
Za:

Počet

6

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Bod 8/ Schválenie spolufinancovania dotácie z MF SR
Referuje: Elena Grňová, starostka obce
Z MF SR bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie vo výške
15.000 € a spoluúčasť obce je minimálne 10%. Vysúťažená cena bola vo výške
18.770,20 €, takže je potrebné z vlastných zdrojov dofinancovať 3.770,20 €.
Spolufinancovanie dotácie bolo poslancami jednohlasne schválené.
Hlasovanie
Za:

Počet

6

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Počet prítomných poslancov:
Počet všetkých poslancov:

6
7

Mená poslancov
Miroslav Kapec, Jolana Ľuptáková, Natália Marcineková, Pavel Remeselník ,
Emília Remeselníková, Jozef Smutný

Bod 9/ Diskusia
- p. Jozef Chudý (č. 28) navrhuje, aby pán Marcinek zrušil mostík z dôvodu, že zapríčiňuje
záplavy v ulici; na súčasný mostík použil pán Marcinek len 40 cm rúru
- pani starostka oznámila, že dodanie kompostérov vysúťažila firma MEVA Rožňavy, ktorá
kompostéry dodá v jesenných mesiacoch tohto roka; obyvateľom budú kompostéry odovzdané
v budúcom roku
- kabanice, na ktoré obec dostala dotáciu z VÚC sa zhotovujú
- Zmluva na poskytnutie dotácie z Ministerstva ŽP na zberný dvor sa pripravuje na podpis
- Zmluva so ŠFRB je podpísaná; Zariadenie sociálnych služieb sa začína stavať
- Z dotácie MF 15.000,- € sa ide opraviť prepadnutá cesta po kanalizácii a záplavách na Pažiti
- priestor pred Jednotou je stále v štádiu jednania so SPF; odpoveď má prísť koncom 8/2019; ak
sa nestihne prvé kolo MAS do konca 8/2019, pani starostka podá žiadosť v druhom kole 1/2020
- v dôsledku búrky bola porucha verejného osvetlenia v časti Želobudza a Iviny

- p. Ján Kapec (č. 67) upozornil na čiernu skládku pri pozemkoch Urbárskej
spoločnosti; oznámil, že spor s p. Smutným (osočovanie jeho osoby) skončil
ospravedlnením sa pána Smutného; žiada umiestniť osvetlenie na koniec ulice (pod
cintorínom)
- pp Kapec sa informoval, v akom štádiu je žiadosť o nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorú
obec plánuje kúpiť na účely Požiarnej zbrojnice; p. starostka odpovedala, že do konca
augusta by mala byť žiadosť vyhodnotená
- Mgr. Stehlíková sa poďakovala Urbárskemu spoločenstvu za akciu, ktorú
zorganizovali pre deti MŠ – zbieranie odpadkov; US poskytlo príspevok 60,- € na
občerstvenie; poďakovala sa aj p. starostke za spoluprácu v minulom školskom roku
- p. Ján Kamenský (č. 165) upozornil na skládku na pozemkoch cesty vedúcej do PPS;
pani starostka oznámila, že skládku obec odstráni, keď bude mať vlastnú techniku
Bod 10/ Návrh na uznesenie
Uznesenia boli schvaľované postupne podľa jednotlivých bodov.

I. Overovateľ:
Pavel Remeselník
II. Overovateľ:
Jozef Smutný
Elena Grňová
starostka obce

