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U  z  n  e  s  e  n  i  e 
 

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2011 v zasadačke 

Obecného úradu Dúbravica. 

 

 

Uznesenie č.1/2011 

K bodu 2: 

 

Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravica zvolilo pracovné komisie: 

a/ Máriu Krnáčovú      za zapisovateľa zápisnice 

b/ Ing. Janku Slobodníkovú a Mgr. Reného Klimenta  za overovateľov zápisnice 

c/ Annu Gálusovú a Jána Koreňa    do návrhovej komisie 

 

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: 
Za:  ......5........ 
Proti:  ......0........ 
Zdržali sa: ......0........ 

 

Uznesenie č.2/2011 

K bodu 3: 

 

Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ. 

 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0....... 
Zdržali sa: .......0...... 

 

Uznesenie č.3/2011 

K bodu 4: 

OZ berie na vedomie správu o činnosti a dianí v obci Dúbravica od 3.1.2011 do 29.4.2011. 

 

Uznesenie č.4/2011 

K bodu 5: 

 

Schválenie zmluvy s Povodím Hrona – odštepný závod Zvolen 

OZ schvaľuje a poveruje starostu obce k uzatvoreniu zmluvy s Povodím Hrona – odštepný 

závod Zvolen na čistenie a drobné úpravy toku Zolná. Tieto práce budú vykonávať aktivačný 

pracovníci obecného úradu. 6 padnutých stromov v toku Zolnej odstráni Ing. Pavol Ľupták. 

OZ schvaľuje a poveruje starostu obce k uzatvoreniu zmluvy so štátnym podnikom 

HYDROMELIORÁCIE na čistenie a drobné úpravy toku Zolnica.  

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 
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Uznesenie č.5 /2011 

 

K bodu 6: 

a) Schválenie číslovania všeobecných záväzných nariadení (ďalej len VZN) 

OZ schvaľuje nové číslovanie VZN od čísla 01/2011 a zavedenie evidencie VZN v knižnej aj 

elektronickej podobe. 

 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  ......5......... 
Proti:  ......0....... 
Zdržali sa: ......0....... 

 

b) Schválenie VZN o miestnych poplatkoch 

OZ schvaľuje výšku miestnych poplatkov za prenájom: 

a) Nebytové priestory   20,-EUR / m2 / rok 

b) Verejné WC    10,-EUR / m2 / rok 

c) Verejné priestranstvo     2,-EUR / 10m2 / do 5 hodín 

d) Tržnica      5,-EUR / do 5 hodín 

 

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  ......5......... 
Proti:  ......0....... 
Zdržali sa: ......0....... 

 

Uznesenie č. 6/2011 

 

K bodu 7: 

Schválenie zmeny užívania stavby 

OZ schvaľuje zmenu užívania stavby časti kultúrneho domu v Dúbravici na prípravňu jedál a 

ESPRESSO s ďalšou možnosťou ich prenájmu, a náklady spojené s úpravou vo výške 

5500,-EUR. Prostriedky sa použijú na stavebné úpravy miestnosti prípravy jedál, vstupných 

dverí, elektroinštalácie, sanity a zabezpečenia kultúrneho domu, prípravne jedál a obecného 

úradu alarmom. 

Dozor nad stavbou: Ľubomír Šesták, Ing. Eva Sihelská, Mgr. René Kliment, Jozef Gerát 

 

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  ...... 5......... 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 
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Uznesenie č. 7/2011 

 

K bodu 8: 

Schválenie Metodického pokynu k zverejňovaní zmlúv a objednávok na www.dubravica.sk  

OZ schvaľuje Metodický pokyn na zverejňovanie zmlúv a objednávok na internetovej stránke 

obce www.dubravica.sk.  

 

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  ......5........ 
                        Proti:  ......0....... 

Zdržali sa: ......0....... 
 

Uznesenie č. 8/2011 

 

K bodu 9: 

Schválenie platu starostu a odmien poslancov 

Plat starostu obce: 

OZ podľa §4, ods.2, zákona č.253/1994 Zz schvaľuje plat starostu navýšením o 25%, ktorý 

mu patrí podľa §3 ods.1 a §4 ods.1 zákona č.253/1994 Zz. 

 
Odmeňovanie poslancov: 
(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. 
(2) Každému poslancovi za výkon funkcie prináleží finančná odmena:  

a) vo výške 10,-EUR za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
b) vo výške 10,-EUR za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní 
poslancov obecného zastupiteľstva (mimoriadne zasadnutia, kontrolné dni, 
zhromaždenie obyvateľov obce a pod.), ktoré je zvolané starostom obce, resp. jeho 
zástupcom. 

(3) Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade, že vo svojom voľnom 
čase vykoná výnimočnú činnosť ( napr. pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, 
záchranu života, vysoko prospešnú vec pre obec a podobne). Návrh na túto odmenu 
predkladá starosta alebo niekto z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 
 

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 

 

Uznesenie č. 9/2011 

 

K bodu 10: 

Návrh na schválenie vedenia účtovníctva obce 

OZ schvaľuje podpísanie zmluvy s Ing. Zuzanou Krnáčovou na vedenie účtovníctva obce.   

 

Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 

 

http://www.dubravica.sk/
http://www.dubravica.sk/
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Uznesenie č. 10/2011 

 
K bodu č. 11 
Návrh na schválenie kontrolóra obce 
OZ sa uznieslo na uverejnení výzvy v regionálnom denníku MY do 15 dní od výpovede  na 
obsadenie miesta kontrolóra obce, nakoľko kontrolórka obce p. Klimentová Anna podala 
výpoveď. Zodpovedný starosta. Výberové konanie povedie Ing. Janka Slobodníková a Ján 
Koreň dňa 13.6.2011. Do 15 dní po výberovom konaní t.j. 28.6.2011 
Zasadne Obecné zastupiteľstvo kde bude schválený výber kontrolóra obce a plat kontrolóra 
podľa  zák. č.  369/90 § 18 c. 
 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 

 

Uznesenie č. 11/2011 
 
K bodu č. 12 
Návrh a schválenie zmeny banky 
OZ schvaľuje zmenu vedenia účtu obce v Dexia  banke, pobočka Banská Bystrica a zrušenie 
účtu vedeného vo VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica k 1.1.2012. 
 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 

 

Uznesenie č. 12/2011 
 
K bodu č. 13 
Zakúpenie výpočtovej a kancelárskej techniky 
OZ schvaľuje zakúpenie  a) 1x PC v cene do 300 EUR 
    b) 1x Notebook v cene do 550 EUR 
  b) 1x multifunkčné zariadenie v cene do 250 EUR 
 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 
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Uznesenie č. 13/2011 
 
K bodu č. 14 
Návrh na schválenie využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
OZ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre jednotlivo 
pripravované projekty obce.  
Predložené projekty na jednotlivé výzvy z fondov EU: 

a) Obecný dom (rekonštrukcia na Požiarnu stanicu),   v cene 13500 EUR, 
b) Zakúpenie techniky pre DHZ,     v cene   9500 EUR, 
c) Komunitné centrum,       v cene   2850 EUR, 
d) Delimitácia nadbytočných zásob (jedálenské súpravy, vozidlo...), za odvoz 

Po schválení finančných prostriedkov jednotlivých projektov, výška spolufinancovania bude 
samostatne schválená na mimoriadnom OZ. 
 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0......             
Zdržali sa:  .......0...... 

 
Uznesenie č. 14/2011 
 
K bodu č. 15 
Plánované projekty obce 

a) Umiestnenie informačných tabúľ v obci 
OZ sa uznieslo, v obci budú dve informačné tabule ktoré budú umiestnené na 
autobusovej zastávky na dolnom konci obce a ostane jestvujúca tabuľa pri OÚ. Na 
lepenie plagátov sú určené tri miesta, 2x autobusová zastávka a drevená tabuľa pri 
detskom ihrisku. 

b) Oprava mosta 
OZ schválilo opravu mosta cez potok Zolnica. Financovanie nákladov na opravu bude 
znášať p. Ján Malček, Dúbravica č.104. OZ poveruje starostu obce k podpísaniu 
zmluvy s p. Jánom Malčekom. Predbežný rozpočet je cca do 80,-EUR. 
 

c) Materská škôlka (MŠ) 
OZ vzalo na vedomie informáciu o možných zámeroch realizovaných v priestoroch 
MŠ: -     denný stacionár, 

- nájomné byty, 
- možnosť prenájmu. 

 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 
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Uznesenie č. 15/2011 

OZ schvaľuje zabezpečenie organizácie „Deň obce a stretnutie rodákov Dúbravice“ na 
27.8.2011. 

 Vytvorenie programu dňa, zodpovedná kultúrna komisia a starosta obce, 

 Technické zabezpečenie, zodpovedný starosta obce, 

 Krstenie insígnií, zodpovedný starosta obce, p. Babiak, p. B. Ľauková, 

 Rozpočet na akciu predložiť a schváliť na Obecnom zastupiteľstve do 28.7.2011, 
zodpovedný Anna Gálusová, Ing. Janka Slobodníková, starosta obce. 

 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 

 
Uznesenie č. 16/2011 
OZ schvaľuje umiestnenie kontajnerov v osade Lešť: 

 Súpisné čísla 109,110,111 (zodpovedný M. Šimčík), 2x 1100 litrový kont., 

 Súpisné čísla 111,112,113,114 (zodpovedný J. Berky), 1x 3000 litrový kont. 
 
Prítomní poslanci : 
Ing. Janka Slobodníková, Mgr. René Kliment, Anna Gálusová, Peter Zátroch, Ján Koreň 

Hlasovanie: Za:  .......5........ 
Proti:  .......0...... 
Zdržali sa: .......0...... 

 
K bodu č. 16 
D i s k u s i a : 

 Multifunkčné ihrisko (informácia o možnosti vybudovania ihriska) 

 Gazdovský dvor (možnosť vybudovania v priestoroch ošipárne) 

 Cyklosieť (informoval poslanec Mgr. René Kliment o možnosti vybudovania) 

 Geocaching (informácia starostu o možnosti zriadiť turistické trate) 

 Cesta pred domami od s. č. 104 – 107 (po ukončení ROEP bude zvolané stretnutie 
dotknutých vlastníkov pozemkov a spolu s OZ sa dohodne postup a spôsob opravy) 

 Obecné ihrisko pri dome č. 88, Krahulec Martin (v spolupráci s majiteľmi doriešiť 
zabezpečenie ihriska) 

 Porucha vody - rozkopaná cesta na stredisko (zavolať VEOLIU a.s. a doriešiť 
dlhodobý problém aj v spolupráci s AGRO PONIKY a.s.) 

 Do 8.5.2011 poslať list na VÚC s požiadavkou na výmenu zvodidiel, úpravu rigola 
pozdĺž štátnej cesty a prečistenie kanalizácie.  

o Zodpovedný: starosta obce, Ing. E. Sihelská 
 
 
 
V Dúbravici dňa 29.04.2011         

         
        ........................................... 
                Ľubomír ŠESTÁK 
                   starosta obce 


