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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 12. decembra 2019 

 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 

 

Overovatelia:  Ing. V. Backo, J. Pánov   

Zapisovateľka: Ing. R. Dzurová 

 

 Úvodom zasadnutia starosta obce Ing. Šamaj venoval minútu ticha na 

pamiatku zosnulého hlavného kontrolóra obce Dulov Ing. Jozefa Tichého, ktorý 

zomrel 13. novembra 2019. 

 Starosta obce Ing J. Šamaj otvoril zasadnutie. Skonštatoval, že  vzhľadom 

na počet prítomných  poslancov 6,  je zasadnutie uznášaniaschopné.  Program 

zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Správa o činnosti 

3. Vyhodnotenie uznesení z posledného zasadnutia OZ 

4. Hlavný kontrolór 

5. Správa audítora 

6. Rozpočet 2020 – 2022 

7. Dodatok č. 4 k VZN o podmienkach a spôsobe financovania materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov 

8. VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

9. VZN č. 4/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dulov 

10. Protest prokurátora a VZN č. 5/2019 o organizácii miestneho referenda 

11. Založenie obecného podniku 

12. Priebeh JPÚ Hrubá Niva 

13. Prehodnotenie požiadaviek riaditeľky ZŠ 

14. Rozpočtové opatrenie 

15. Rôzne  

16. Diskusia 

 

Zástupca starostu obce, Ing. P. Mišík v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) v Dulove navrhol zmenu programu zasadnutia 

OZ: Vypustiť bod 11. Založenie obecného podniku z programu rokovania. 

 

Poslanci hlasovali o schválení zmeny programu rokovania OZ. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  1 hlasov   (Ing. P. Mišík) 

Proti:       2 hlasy     (Ing. V. Backo, J. Hošmánek) 
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Zdržal sa: 3 hlasy     (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Pánov) 

Zmena nebola schválená a zasadnutie pokračovalo podľa pôvodného programu. 

 

K 2 bodu:  Správa o činnosti 

 Starosta obce Ing. Šamaj informoval prítomných o dianí v obci za obdobie 

od konania posledného OZ, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2019, formou 

komentovanej prezentácie.  

 Hlavnou činnosťou pracovníkov obecného úradu a starostu obce boli 

administratívne práce v zmysle náplne práce jednotlivých oddelení a vybavovania 

každodennej agendy.  

 Z rozhodnutia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

bola obci schválená Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a začatie 

procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Jeho výška je max. 5.681,76 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 

vo výške 5.980,80 Eur. 

 Na základe predchádzajúcej žiadosti na Slovenský pozemkový fond (ďalej 

len „SPF“) o majetkové usporiadanie pozemkov v k.ú. Dulov, bolo obci doručené 

stanovisko SPF, v zmysle ktorého je potrebné k posúdeniu oprávnenosti prevodu 

žiadaných pozemkov predložiť žiadosť o delimitáciu pozemkov, doklady 

o vlastníctve (dátum výstavby, pasport ciest), stanovisko TSK, vyjadrenie 

stavebného úradu, stanovisko obce z pohľadu územného plánu, písomné 

vyjadrenie Okresného úradu v TN, Pozemkového a lesného odboru. 

 Obdržali sme zápisnicu Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne z komplexnej Protipožiarnej kontroly na všetkých objektoch – 

budovách vo vlastníctve obce, ktorá bola vykonaná 28.10.2019 v súlade s § 38 

ods. 2 vyhl. MVSR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii na budovách KD, MŠ, 

ZŠ, kabínach TJ, ČOV, hasičskej zbrojnice a drevárne v areáli ZŠ. Kontrolované 

objekty spĺňajú všetky potrebné náležitosti a revízne správy k svojej prevádzke. 

Počas kontroly boli zistené iba drobné nedostatky, ako je vedenie dokumentácie 

o činnosti DHZ, chýbajúca identifikačná karta drevárne a neoznačený únikový 

východ z medziposchodia javiska KD. 

 Vláda v tomto mesiaci schválila prvých 120 katastrálnych území pre začatie 

pozemkových úprav v roku 2020, medzi ktorými je aj naša obec Dulov. 

Pripravený zoznam katastrálnych území je podľa agrorezortu spracovaný na 

základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav 

s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov viac 

ako 68 miliónov Eur. Táto suma bude hradená zo štátneho rozpočtu. Pri 

priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav zhruba štyri až šesť 

mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších šesť mesiacov je 

možné predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov vo vybraných 

katastrálnych územiach až v roku 2021. 

V obci sa začala rekonštrukcia kaplnky pri vstupe do obce od Pruského. Na 

kaplnke sa zrealizovalo rozšírenie strechy a položenie novej strešnej krytiny, 
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renovácia vonkajšej a vnútornej omietky, výroba nového oplotenia, oprava dverí, 

v súčasnosti sa vyrábajú v spoločnosti Spolkováč nové  sklené výplne, 

informačná tabuľka a obrazy na stenu s motívom zo života „Panny Márie“ ktorej 

je kaplnka zasvätená. Predpokladaná montáž jednotlivých sklených komponentov 

bude v nasledujúcom týždni.  

Rekonštrukciu kaplnky plánujeme zavŕšiť  slávnostným požehnaním  p. 

farárom dňa 1.1.2020  počas tradičného Novoročného výstupu ku krížu na 

pietnom mieste. Na rekonštrukcií kaplnky sa finančne podieľali občania, ktorí  

vyzbierali a odovzdali 1290 EUR a pán Ladislav Dobrodenka čiastkou 985 EUR. 

Firmy a spoločnosti p. A. Melišíka, J. Kováčika, P. Ráca, ktorí realizovali túto 

rekonštrukciu, nefakturovali práce v plnej výške a určitú časť svojich prác 

a dodávok venovali sponzorským spôsobom alebo so zľavou. Celkové náklady na 

rekonštrukciu kaplnky sa vyšplhali na sumu 3 172,26 EUR. 
 Odstránenie starej autobusovej zastávky bolo zrealizované z dôvodu 

bezpečnosti premávky na ceste II. triedy 507 pracovníkmi spoločnosti Palkov 

s.r.o., Dubnica nad Váhom. V súčasnosti v danej lokalite prebieha osadenie 

svietidla nad priechodom pre chodcov k novovybudovanému autobusovému 

nástupišťu s novou zastávkou. 

Na základe doručenej dokumentácie  „Zámer činnosti -  Komplex 

bioplynových  staníc Horovce – zmena množstva a druhov používaných surovín 

a zhodnocovaných odpadov“ spracovanej spoločnosťou INECO, s.r.o. , Mladých 

budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, ktorá bola doručená  Okresným úradom 

Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom OU-PU-OSZP-

2019/001462-2/ZK2,A15 Obec Dulov zaslala nesúhlasné stanovisko k tomuto 

zámeru, a to z niekoľkých dôvodov. Hlavný je, že predložená dokumentácia 

nedostatočne, nepresne a účelovo popisuje súčasný stav životného prostredia 

dotknutého územia. Zavádzajúce a nejasné sú aj informácie o samotnej činnosti 

technologických celkov. V predchádzajúcich povoleniach sú klasifikované ako 

samostatné prevádzky do 1 MW, resp. 0,5 MW (dôvod: neboli posudzované 

podľa zákona EIA + URSO výhodnejšia cena za vyrobené MW hod.) a následne 

sú to potom dva technologické celky. Ďalšie pripomienky na text boli podrobne 

rozpísané v liste. 

V uplynulom čase bol aj Sviatok všetkých svätých, spomienka na všetkých 

zosnulých a pán starosta vyzdvihol všetkých, a najmä správcu cintorína, ktorí sa 

pričinili o dôstojný priebeh tejto udalosti. 

Realizoval sa chodník vedúci k triedam Základnej umeleckej školy, nový 

kôš do káry, odstránenie pôvodnej ohrady ČOV, vyseparovanie kovového odpadu 

a dennodenné prevádzkovanie ČOV. 

Začal sa ďalší ročník dulovskej ping-pongovej miniligy a piekli sa oblátky 

na fare, za čo patrí všetkým zúčastneným srdečná vďaka za ochotu a pomoc pri 

organizovaní týchto akcií. 

Dňa 28.11.2019 bol nášmu občanovi a poslancovi OZ Antonovi 

Dobrodenkovi pri príležitosti mesiaca úcty k starším v divadle Andreja Bagara 



4 

 

v Nitre odovzdaný Ďakovný list (ktorý starosta obce prečítal) ministrom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj 

predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková. 

Záverom starosta informoval prítomných, že tak ako je zvykom 

v predvianočnom období bol navštíviť seniorov – občanov našej obce – ktorí sú 

umiestnení v sociálnych zariadeniach v okolitých obciach a mestách (Lednické 

Rovne, Košeca, Prejta, Dubnica nad Váhom či Púchov).  

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o činnosti  

 

K 3. bodu:  Vyhodnotenie uznesení z posledného zasadnutia OZ 
Ing. J. Šamaj predložil vyhodnotenie uznesení. OZ uložilo Obecnému 

úradu na zasadnutí ktoré sa konalo 6. novembra 2019 uznesením č. 54/2019 

pripraviť návrh spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny založenia 

obecnej spoločnosti, aby mohla následne požiadať o priznanie štatútu 

registrovaného sociálneho podniku a zároveň pripraviť podnikateľský plán   

a finančnú analýzu na obdobie dvoch rokov. Úloha bola čiastočne splnená. 

Návrh Zakladateľskej listiny obecnej s.r.o s doplnením o časti sociálneho 

podniku bol po kontrole advokátskou kanceláriou LEGAL POINT s.r.o. 

a konzultácií manažérkou RC SE pre TSK národný projekt Inštitút sociálnej 

ekonomiky zaslaný všetkým poslancom OZ mailom dňa 9. decembra 2019.   

Podnikateľský plán   a finančná analýza  na obdobie dvoch rokov bola pred 

dnešným OZ predložená poslancom len v hrubom stave, nakoľko nie sú presne 

zadefinované a zjednotené požiadavky na rozsah činnosti sociálneho podniku . 
 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie vyhodnotenie uznesenia č. 

54/2019  

 

K 4. bodu  - Hlavný kontrolór 

Mgr. K. Tomanová informovala prítomných, že doterajší hlavný kontrolór 

obce Ing. Jozef Tichý zomrel 13. novembra 2019 a v súčasnosti je funkcia 

hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“) v obci Dulov neobsadená. HK volí OZ. 

Doterajší úväzok HK bol 2 hodiny týždenne. 

 Deň konania voľby HK vyhlási OZ na úradnej tabuli spôsobom v mieste 

obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. Nasledovné zasadnutie OZ, 

počas ktorého bude prebiehať voľba HK, bude 04.02.2020. Po prijatí uznesenia 

OZ obecný úrad vyhlási voľbu HK na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.  

 Postavenie, rozsah činnosti,  voľbu HK ustanovuje § 18 – § 18g zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení. 
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 Mgr. K. Tomanová ďalej informovala o možnosti vykonania voľby HK 

buď verejným alebo tajným hlasovaní. O spôsobe hlasovania rozhodne OZ 

prijatím uznesenia. 

Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná obvyklým spôsobom zdvihnutím ruky. 

Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne, v abecednom poradí. 

Predsedajúci  oznámi výsledok hlasovania a prednesie uznesenie, ktoré  bolo 

hlasovaním prijaté. 

Tajné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutoční v zasadačke 

OÚ Dulov. Voľby  riadi Volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby HK 

schvália poslanci uznesením. Voľby sa  konajú za prítomnosti zapisovateľa, 

ktorého uznesením schvália poslanci obecného  zastupiteľstva. 

Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich 

vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov.  Hlasovací 

lístok, ktorý nie je označený okrúhlou červenou pečiatkou obce s erbom  je 

neplatný. 

Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili 

podmienky na funkciu HK v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas 

len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, 

ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja 

kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení 

kandidáta vhodí poslanec hlasovací lístok do pripravenej urny. Pred hlasovaním 

volebná  komisia skontroluje urnu. Po skončení hlasovania všetkých  poslancov, 

ktorí si prevzali hlasovací lístok,  pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým 

spôsobom i členovia Volebnej komisie. Následne sa volebná komisia odoberie do 

vedľajšej  miestnosti a pristúpi k sčítaniu hlasov. 

Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku. 

O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu.  

Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu člen Volebnej komisie. V prípade konania 

druhého kola voľby HK vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola 

voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia 

organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci 

vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe HK v druhom kole. 

  

Poslanci vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra obce Dulov na deň 4. februára 2020. 

 

Poslanci hlasovali o náležitostiach prihlášky hlavného kontrolóra obce Dulov 

v rozsahu: 

 úradne overená fotokópia dokladu o ukončení minimálne úplného 

stredného vzdelania 

 súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby 

v zastupiteľstve 

 profesijný životopis 

 údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov 
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Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

Poslanci hlasovali o určení spôsobu voľby hlavného kontrolóra obce Dulov 

verejným hlasovaním 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

Poslanci hlasovali o schválení úväzku hlavného kontrolóra obce Dulov na 3 

hodiny týždenne 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 5. bodu  - Správa audítora 

 Mgr. K. Tomanová informovala prítomných, že v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení,  § 9 odsek 4) - ročnú 

účtovnú závierku obce overuje audítor, takisto overuje ďalšie skutočnosti 

ustanovené osobitným zákonom. Overenie za rok 2018 je povinné zrealizovať do 

konca nasledujúceho roka. Audit účtovných skutočností obce previedla 

Audítorská spoločnosť DCA Audit s.r.o. Dubnica n/V.  

 Ďalej Mgr. Tomanová citovala zo správy audítora vyjadrenie audítora, 

podľa ktorého predložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Dulov k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v z.n.p. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu audítor 

skonštatoval, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
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Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu audítora o overení 

súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2018.  

 

K 6. bodu  - Rozpočet 2020-2022 

 Mgr. K. Tomanová informovala, že rozpočet ako strednodobý finančný 

nástroj obce je zostavený na obdobie rokov 2020 – 2022. Na rok 2020 je 

zostavený ako vyrovnaný vo výške 560.270 €. Je rozdelený na bežný, kapitálový 

a finančné operácie.  

 Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 529.270 €. Príjmy 

zahŕňajú  významný  príjem, ktorým je výnos dane z príjmov poukázaných  obci 

vo výške 310.200 €. Do doby vyvesenia návrhu obecného rozpočtu MF SR 

nezverejnilo rozpis podielových daní pre obce. Návrh rozpočtu obce počíta 

s úrovňou príjmu roku 2019. Výška podielových daní závisí aj od počtu detí, ktoré 

budú navštevovať školu (príjem pre školský klub detí) a predškolské zariadenie 

(príjem pre materskú školu) v tomto a  nasledujúcom školskom roku a taktiež od 

počtu občanov s vekom 62+.   

 Bežné príjmy obsahujú rozpočtované transfery zo ŠR na prenesený výkon 

činností. Transfer na ZŠ sa odvíja od počtu žiakov. Transfer na prenesený výkon 

činností je stanovený príslušnými ministerstvami a závisí tiež od počtu 

obyvateľov obce. Na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný nárast 100 € kvôli 

zosúladeniu najnižšej a najvyššej sadzby u dane zo stavieb. Poplatok za odpad 

zaznamenáva nárast položky, poplatok na osobu sa zvyšuje z 10,95 € na 12,44 € 

z dôvodu nárastu výdavkov na odpadové hospodárstvo.   

 Nedaňové príjmy sú rozpočtované so zvýšením príjmov o 7.200 € za 

prenájom hrobových miest, vzhľadom k tomu že r. 2020 je rokom začínajúceho 

5-ročného obdobia  na platenie úhrad za hrobové miesta. Ďalšie zvýšenie je za 

prenájom budov a objektov – v priebehu roka bude upravený nájom za používanie 

kultúrneho domu. Úprava už bola prerokovaná so starostom a ekonomickou 

komisiou. Nárast stočného odzrkadľuje prihlásenie nových producentov.   

 Kapitálové príjmy obec na nasledovný rok neočakáva. Ak  bude obec 

úspešná v investičných projektoch podporovaných dotáciou, zmena  kapitálového 

rozpočtu bude zaznamenaná rozpočtovým opatrením. 

 Finančné operácie sú rozpočtované vo výške 31.000 €. Predstavujú 

čerpanie rezervného fondu obce ako prebytku hospodárenia obce 

z predchádzajúcich rokov (30.000 €). Vo finančných operáciách sa do návrhu 

rozpočtu dopĺňa čiastka 1 tis. € ako zostatok prostriedkov z minulého roka na účte 

ŠJ . 

 Rozpočet bežných výdavkov vo výške 527.870 € zahŕňa výdavky na 

zabezpečenie chodu obce. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na fungovanie 

obecného úradu, materskej a základnej školy, školského klubu detí, školskej 

jedálne a výdajne stravy, odpadového hospodárstva zahŕňajúceho likvidáciu 

a separáciu odpadov i odvádzanie a čistenie odpadových vôd, dobrovoľného 

hasičského zboru, kultúrneho domu, obecnej knižnice, miestneho rozhlasu, 
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verejného osvetlenia, cintorína, miestnych komunikácii a občianskej vybavenosti, 

ale aj sociálneho zabezpečenia občanov.  Obec v rozpočte počíta aj s podporou 

športu a spoločenských organizácii. Obecný úrad zabezpečuje výkon prenesených 

kompetencií uložených a dotovaných štátom – činnosť stavebného úradu, 

cestných komunikácií, registra obyvateľstva a registra adries, životného 

prostredia, základnej školy a výkon originálnych kompetencií vyplývajúcich zo 

zákona o obecnom zriadení financovaných z vlastných príjmov. Bežný rozpočet 

počíta so zvýšením platových stupníc pedagogických zamestnancov a 

zamestnancov vo verejnej správe, starostu obce a s tým súvisiacich odvodov. 

Rozpočet obsahuje aj materiálové výdavky, výdavky na opravy a služby, ktorými 

sa zabezpečuje chod obce a transfery poskytované z rozpočtu obce. 

O dotácie na nasledujúci rok požiadali OZ TJ Jednota Dulov vo výške 

2.800 €, OZ Dulovské mažoretky YVETT 3.000 €, Združenie kresťanských 

seniorov 100 €. Ekonomická komisia prerokovala žiadosti občianskych združení. 

Žiadosti boli vyhodnotené v zmysle kritérií  a podmienok na poskytovanie dotácie 

z VZN. Ekonomická komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu podporiť všetky 

žiadosti vo výške, v akej boli podané.   

 Rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 24.000 € zahŕňa nasledovné 

aktivity: 

- spoluúčasť na dokončení rekonštrukcie ČOV      800 € 

- spoluúčasť na zavedení wifi v obci                 200 € 

- projektová dokum. inžinierske siete             10.000 € 

- projektová dokum. rekonštrukcia KD    8.000 € 

- projektová dokum.  prístavba ŠJ        5.000 € 

 

Rozpočtované kapitálové výdavky budú realizované z  rezervného fondu 

a vlastných zdrojov. Obec sa uchádzala alebo bude uchádzať o dotácie na 

projekty, pri ktorých  je uvedená spoluúčasť.  

 Výdavkové finančné operácie obec rozpočtuje vo výške 8.400 €. Zahŕňajú 

splátku istiny časti investičného úveru. Túto čiastku obec prevedie z  rezervného 

fondu vo výške 7.000 € a z prebytku bežného rozpočtu 1.400 €.  

 

Rozpočet na roky 2021  a 2022 bol zostavený ako vyrovnaný nasledovne: 

Rozpočet   2021 2022 

Bežné príjmy  528.690 520.450 

Kapitálové príjmy  0 0 

Príjmové finančné operácie  0 0 

Rozpočtové príjmy spolu  528.690 520.450 
Bežné výdavky    527.290 519.050 
Kapitálové výdavky 0 0 
Výdavkové finančné operácie 1.400 1.400 
Rozpočtové výdavky spolu 528.690 520.450 

Hospodárenie celkom 0 0 
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K návrhu rozpočtu zostavenému v zmysle druhovej a ekonomickej 

klasifikácie pribudol od r. 2009 programový rozpočet, ktorý vymedzuje  § 4 ods. 

5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odsek 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách bol upravený. Z úpravy vyplýva, že obecné 

zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní 

programovej štruktúry v rozpočte obce. Keďže každoročné zostavovanie, 

monitorovanie a vyhodnocovanie programového rozpočtu nezaznamenal prínos 

pre obec ani kladnú odozvu od obecného zastupiteľstva a občanov, navrhujeme 

využiť doplnok právnej úpravy o neuplatňovaní programovej štruktúry. 

Programová štruktúra sa neuplatňovala ani v rozpočte 2019.  

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí ekonomickej komisie, ktorá 

odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet schváliť. Návrh bol od 25.novembra 

2019 vyvesený na obecnej tabuli a internetovej stránke obce, aby sa mohli k nemu 

vyjadriť občania. Pripomienku k návrhu rozpočtu predložila riaditeľka ZŠ Mgr. 

A. Lupáková. Pripomienka sa týkala doplnenia položky  za úhradu nákladov na 

energie a iné prevádzkové náklady za súkromnú základnú umeleckú školu 

v budove ZŠ. Momentálne prebieha výpočet nákladov za obdobie 9-12/2019, 

spotrebovaných súkromnou ZUŠ. Podľa tohto vyúčtovania za rok 2019, budú 

rozpočtovým opatrením doplnené položky do rozpočtu obce  v oddiele Základná 

škola na rok 2020.  

 

K uvedenému bodu boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu audítora o overení 

súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2018  

 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie návrh ekonomickej komisie 

podporiť žiadosti OZ TJ Jednota Dulov, OZ Dulovské mažoretky Yvett a OZ ZKS 

Pruské o dotáciu z rozpočtu v plnom rozsahu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie pripomienku k rozpočtu 

riaditeľky ZŠ Mgr. Alžbety Lupákovej. 

 

Poslanci ďalej hlasovali o schválení rozpočtu obce Dulov na roky 2021-2022 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K uvedenému bodu bolo ďalej prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Dulov na roky 2021-2022. 
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Poslanci hlasovali o schválení zostavenia a predloženia rozpočtu obce bez 

programovej štruktúry 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 7. bodu  - Dodatok č. 4 k VZN o podmienkach a spôsobe financovania 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov 

K predkladanému bodu informovala Mgr. K. Tomanová prítomných, že 

predmetom  dodatku k VZN je určenie rozpočtu pre školy a školské zariadenia, 

ktoré financuje obec ako originálne kompetencie. Čiastkový rozpočet pre 

jednotlivé školy a školské zariadenia bol určený zo schváleného rozpočtu obce na 

rok 2020.  V prípade potreby môže obec čiastkové rozpočty upraviť rozpočtovým 

opatrením. Dodatkom č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5, v ktorej sa uvádza rozpočet 

výdavkov na rok 2020 nasledovne: 

 
Kategória školy a školských zariadení Čiastkový rozpočet obce Dulov v € 

Materská škola 82.810 

Školská jedáleň 20.090 

Výdajná školská jedáleň 20.090 

Školský klub detí 20.900 

  

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce od 

25.11.2019, v lehote na pripomienkovanie k návrhu nepodal nikto pripomienky. 

 

Poslanci hlasovali o schválení Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce Dulov č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 8. bodu  - VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

p. E. Mišíková informovala prítomných, že daň z nehnuteľností je od r. 

2005 upravovaná zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len cit. zákon/, 

ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný. 
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V nadväznosti na tieto skutočnosti a na potrebu formálnych úprav a úpravy 

sadzieb dane zo stavieb a miestneho poplatku za komunálne odpady správca dane 

predkladá návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a miesto poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020. 

Daň z pozemkov – hodnota pozemkov je stanovená v zákone, v prílohe č.1 

a 2. okrem lesných pozemkov a rybníkov s chovom rýb, ak daňovník nepredloží 

znalecký posudok tieto sú stanovené vo VZN  - bez zmeny.   

Sadzby (v %) pre jednotlivé druhy pozemkov sú nezmenené. 

Podľa nového členenia pozemkov, sa pôvodne samostatné skupiny 

pozemkov: orná pôda a trvale trávnaté porasty zlúčili do jednej skupiny, podobne 

ako zastavané plochy a ostatné plochy. Po zlúčení týchto druhov pozemkov nám 

nebolo treba meniť sadzbu  vzhľadom na to, že sme mali sadzby už pred  novým 

členením určené tak, ako stanovuje zákon (v rovnakej výške pre tieto skupiny 

pozemkov). 

Ročnú sadzbu dane z pozemkov stanovenú zákonom (0,25 %) je možné zvýšiť 

najviac o 5- násobok t. z. do výšky  1,25 %, a ako už p. Mišíková uviedla, tieto 

zostávajú nezmenené: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty   

    zo základu dane, pôvodne  0,31 % 

b/ záhrady                                                                  

    zo základu dane, pôvodne  0,56 % 

c/ zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy       

    zo základu dane, pôvodne  0,56 %                          

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy              

    zo základu dane, pôvodne  0,31 % 

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy                                      

f/ stavebné pozemky                                                   

   % zo základu dane, pôvodne 0,31 % 

Z  úprav zákona je podľa  prechodného  ustanovenia §104 ods. 3 potrebné 

zosúladiť násobok medzi najnižšou a najvyššou stanovenou sadzbou dane zo 

stavieb vo VZN na 10-násobok, pretože v roku 2013 to mohol byť až 40- násobok. 

V návrhu zostávajú teda sadzby dane zo stavieb nezmenené okrem najnižšie 

stanovenej sadzby, ktorá sa z pôvodnej výšky 0,041 € za m2  zvýši na 0,0663€, 

aby bolo splnené zosúladenie výšky v zmysle zákona. 

 

 

Daň zo stavieb -    sadzby dane sú vo VZN navrhované nasledovne: 

a/  0,082 € /m2 - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú  doplnkovú 

                     funkciu pre hlavnú stavbu  

b/  0,0663 €/m2 - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

                       vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

                       vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na 

                       vlastnú administratívu, pôvodne 0,041 €/m2 
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c/ 0,124 €/m2 - stavby rekreačných a záhradných chát a domčeky na 

                               individuálnu rekreáciu,  

d/ 0,165 €/m2 - samostatne stojace garáže  

e/ 0,165 €/m2 - stavby hromadných garáží 

f/ 0,165 €/m2 - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou  

g/ 0,206 €/m2 - priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby  

                     slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 

                     vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h/ 0,663 €/m2 - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,  

                     skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

                     podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i/ 0,082 €/m2  - ostatné stavby, neuvedené v pís. a/ až h/ 

j/       0,249 €/m2 – ostatné stavby - lokalita Sigôtka (p.č. KN 723/5,723/6,723/7) 

 

Daň z bytov - sadzba je navrhovaná ako nezmenená 

a/ 0,082 €  za každý aj začatý m2 podlahovej  plochy bytu a nebytového priestoru 

b/ 0,82  €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru 

v bytovom dome určeného na podnikanie 

Pri platení daní na splátky sa zmenila výška sumy od akej je možné dane 

platiť na splátky z 24 € na 30 € u fyzických osôb a u podnikateľov zo 166 € 

na 200 €. 
Ostatné sadzby daní aj oslobodenie zostávajú nezmenené.  

Daň za psa 

Stará cena                                          Nová cena 

5 €/1pes                                               5 €/1pes 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Stará cena                                          Nová cena 

0,50 €/m2                                              0,50 €/m2 

Daň za predajné automaty 

90 € / za 1 predajný automat  

Daň za nevýherné hracie prístroje 

Stará cena      Nová cena 

25 €/1prístroj/rok    25 €/1 prístroj/rok 

 

P. E. Mišíková ďalej informovala prítomných, že pri poplatku za odpad sa 

v návrhu VZN mierne zvyšuje sadzba  poplatku nasledovne: 

rok 2020 0,034 €na osobu a deň x366=12,44 € na osobu a rok 

0,011 € na osobu a deň t. z. 4,02 € na osobu a rok  

znížená sadzba poplatku na najnižšiu sadzbu v zmysle zákona - pre 

študentov a pracujúcich, prípadne bývajúcich mimo obce           

                     0,030 € x 110l x 26 vývozov pre daňovníkov pri množstv. zbere          

Navýšenie predstavuje cca 1350 € - vzhľadom na nárast nákladov pri 

zabezpečovaní činností nakladania s odpadmi tvorenými na území obce. 
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rok 2019 0,030 € na osobu a deň  x 365 = 10,95 €  na osobu a rok       

0,0066 € na osobu a deň t. z. 2,40 € na osobu a rok   

znížená sadzba poplatku na najnižšiu sadzbu v zmysle zákona - pre 

študentov a pracujúcich, prípadne bývajúcich mimo obce           

0,028 € x 110l x 26 vývozov  pre daňovníkov pri množstv. zbere          

Sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov  obce. 

Návrh VZN obce v zmysle zákona sprísňuje dokladovanie žiadostí 

o zníženie alebo odpustenie sadzby poplatku poplatníka, ktorý o zníženie 

prípadne odpustenie žiada. Doklady musia byť hodnoverné napríklad 

u študenta potvrdenie o ubytovaní, u pracujúceho pracovná zmluva alebo 

potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o platení poplatku v inej obci. Čestné 

prehlásenie je nepostačujúce. Pri platení poplatku na splátky sa zmenila 

výška sumy od akej je možné poplatok platiť na splátky zo 43,80 € na 50 €. 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce od 

25.11.2019, v lehote na pripomienkovanie. K návrhu VZN v zákonom stanovenej 

lehote vzniesol pripomienky p. Jozef Parišev, ktoré komisia prerokovala, 

vyhodnotila a zamietla. 

 

Poslanci hlasovali o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulov č. 

3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Dulov 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 9. bodu  - VZN č. 4/2019 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dulov 

Bod predkladala p. E. Mišíková, ktorá informovala prítomných, že v roku 

2014 bolo  prijaté vtedajším obecným zastupiteľstvom VZN prevádzkový 

poriadok pohrebiska v zmysle nového  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

V predloženom návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska boli 

upravené jednotlivé ustanovenia v zmysle citovaného zákona. Novým návrhom 

sa upravujú a dopĺňajú niektoré časti ustanovení o zmeny, ktoré sú následkom 

poznatkov získaných pri správe pohrebiska a tiež vzhľadom na možnosť 

pochovania na novootvorenom pohrebisku, ktoré je pod správou Obce Horovce. 

V Článku 6 - Povinnosti návštevníkov pohrebiska sa dopĺňa bod 9:  

Umiestňovať reklamné plagáty na pohrebisku, na objektoch a vybavenosti 

pohrebiska je zakázané (estetické hľadisko). 

V Článku 11 - Spôsob nakladania s odpadmi sa dopĺňa bod 3: 

Prevádzkovateľ odporúča nájomcom a návštevníkom pohrebiska obmedziť 
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dekorovanie hrobových miest  plastovými t. z. nerozložiteľnými materiálmi 

(umelé kvety, kahance, atď.) a nahrádzať ich prírodnou výzdobou (ochrana 

životného prostredia). 

V Článku 12 - Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby sa nahrádza 

text bodu 2 nasledovne:  

Vstup pohrebnej služby s motorovým vozidlom za účelom výkopových prác 

je prevádzkovateľom povolený len po úhrade poplatku v zmysle cenníka Čl. 

13 ods. 4. (potreba kontroly vstupu motorovými vozidlami a dodržiavania 

ustanovení poriadku). 

Doterajší text bodov 2 a 3 sa označuje ako bod 3 a 4 

V Článku 13 Cenník na pohrebisku sa upravuje bod 3 nasledovne: 

Znížilo sa jednorazové nájomné pre občanov, ktorí v čase pochovania 

nebudú mať v obciach Dulov a Horovce trvalý pobyt z 200 € na 100 € 

(akútnosť nedostatku voľných miest pominula vybudovaním nového cintorína). 

Bod 4 sa dopĺňa o vetu:  

Poplatok za vstup motorovým vozidlom za účelom výkopových a stavebných 

prác:   za každý 1 deň  5,-- € (kontrola vstupu ) 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce od 

25.11.2019, v lehote na pripomienkovanie. K návrhu VZN v zákonom stanovenej 

lehote vzniesol pripomienky p. Jozef Parišev, ktoré komisia prerokovala, 

vyhodnotila a zamietla. 

 

Poslanci hlasovali o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulov č. 

4/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dulov 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 10. bodu  - Protest prokurátora a VZN č. 5/2019 o organizácií miestneho 

referenda 

Ing. R. Dzurová informovala prítomných, že obci Dulov bol dňa 

07.10.2019 doručený od prokurátorky Okresnej prokuratúry v Trenčíne protest č. 

Pd 149/19/3309-6 proti článku 7 odsek 2 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Dulov číslo 2/2017 o organizácií miestneho referenda. 

 Prokurátorka VZN napadla z dôvodu neaktuálnosti predpisov, na základe 

ktorých bolo všeobecne záväzné nariadenia prijaté, a teda odôvodnene, nakoľko 

bolo v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. b) zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a s ustanovením § 3 a § 4 zákona 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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 Obecný úrad v Dulove preto v spolupráci s právnym zástupcom v zmysle 

protestu prokurátora vypracoval Návrh VZN č. 5/2019 o organizácií miestneho 

referenda, ktoré sa odvoláva na predpisy v platnom znení. Novým VZN 

o organizácií miestneho referenda sa ruší pôvodné (napadnuté) VZN č. 2/2017 

o organizácií miestneho referenda. 

K Návrhu VZN č. 5/2019 bola v lehote na pripomienkovanie predložená 

jedna pripomienka, ktorú podal p. Jozef Parišev. Navrhuje do Čl. 5 ods. 1 doplniť 

poslednú vetu nasledovne: Ak má komisia menej ako päť členov, ostatných 

členov menuje starosta obce, „pokiaľ nie je miestne referendum vyhlásené o jeho 

odvolaní“. Komisia  na vyhodnocovanie pripomienok na svojom zasadnutí 

podanú pripomienku vyhodnotila, prerokovala a zamietla.  

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie protest prokurátora 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o organizácií miestneho referenda.  

 

Poslanci hlasovali o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulov č. 

5/2019 o organizácií miestneho referenda. 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 11. bodu  - Založenie obecného podniku 

Bod prítomným predkladal Ing. J. Šamaj. Podľa § 11 ods. 4 písm. k zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má obecné zastupiteľstvo právo zakladať 

a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce 

do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.  

Podstatou založenia obecnej s.r.o. by bolo vytvorenie sociálneho  

verejnoprospešného podniku, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 

prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnaním zraniteľných a 

znevýhodnených osôb pre výkon povolania. Takýmto občanom sa zvýšia šance 

na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú 

mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať 

v prostredí pracovného kolektívu. 

Činnosť sociálneho podniku bude zameraná na práce a služby v oblasti 

odpadového hospodárstva obce ako je dennodenná obsluha a dohľad nad ČOV, 

zber triedeného odpadu v obci, zber a triedenie ostatného odpadu z obce ako 

napríklad nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče a pod. Ďalej bude vykonávať 

služby a práce pri údržbe obce: zimná a letná údržba chodníkov a ciest, obecných 
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budov: KD, ZŠ, MŠ, ČOV či údržbu obecných pozemkov: kosenie areálu ZŠ, 

areálu MŠ, potoka, trojuholníka, okolie areálu futbalového ihriska a pod. Bude 

tiež vykonávať služby v rámci individuálnej pomoci starším občanom, ktorí sú 

odkázaní na takúto pomoc: dovoz obedov, nákup potravín, pomoc pri údržbe 

domácnosti a pod.  Ďalšie služby a práce ako aj ostatná činnosť sociálneho 

podniku bude zameraná podľa potrieb a požiadaviek Obecného zastupiteľstva 

Dulov a starostu obce v zmysle predmetu podnikania uvedeného v Zakladateľskej 

listine.       

Spoločnosť, ktorá bude vykonávať túto činnosť bude mať názov Stredisko 

obslužných služieb Dulov s. r. o. skrátený názov: SOS Dulov s. r. o. 

Konateľom spoločnosti SOS Dulov s.r.o. bude vždy starosta, ktorý je 

štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch 

a v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom obce.  

Dozorná rada bude pozostávať z troch členov, ktorí budú určení valným 

zhromaždením na obdobie dvoch rokov.  

Ing. J. Šamaj otvoril diskusiu na zvolenie zástupcu do dozornej rady z radov 

poslancov a doplnil uznesenie o tento bod. Starosta obce navrhol, aby zástupcom 

z radu poslancov bol p. Rastislav Gábor, ktorý funkciu prijal. 

 

Poslanci hlasovali o schválení založenia obecného podniku a jeho zakladateľskú 

listinu. 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  5 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 1 hlas        (Ing. P. Mišík) 

 

Poslanci hlasovali o schválení názvu spoločnosti: Stredisko obslužných služieb 

Dulov s. r. o., skrátený názov: SOS Dulov s. r. o. 

 

 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  5 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 1 hlas        (Ing. P. Mišík) 

 

Poslanci hlasovali o schválení prvého konateľa spoločnosti, ktorým je starosta 

obce Ing. Jozef Šamaj 

  

Výsledok hlasovania: 
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Za:  5 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 1 hlas        (Ing. P. Mišík) 

 

Poslanci hlasovali o schválení prvého predsedu dozornej rady, ktorým je p. 

Rastislav Gábor 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  5 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 1 hlas        (Ing. P. Mišík) 

 

K 12. bodu  - Priebeh JPÚ Hrubá Niva 

Ing. J. Šamaj informoval prítomných o súčasnom stave jednoduchých 

pozemkových úprav (ďalej len „JPU“) v lokalite Hrubá Niva v k. ú. Dulov najmä 

po tom, ako vlastníci pozemkov rodinní príslušníci p. A. Mišíka vyjadrili svoj 

nesúhlas s návrhom usporiadania pozemkov v obvode JPU Hrubá Niva. Starosta 

si z tohto dôvodu vyžiadal pracovné stretnutie na Okresnom úrade v TN – 

Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“). Nakoľko na tomto stretnutí 

neboli dostatočne zodpovedané niektoré otázky a nebolo povedané, aký bude 

ďalší postup, vyžiadal si starosta ďalšie stretnutie už priamo na Ministerstve 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na stretnutí sa stručne zhodnotil priebeh 

a súčasný stav JPÚ Hrubá Niva a bolo zdôraznené, že zo strany rodiny Mišíkovej 

nebol podaný žiaden nesúhlas s procesom JPU, či už sa jednalo o vytýčenie 

obvodu JPU, ciest JPU a tomu predchádzajúcich stanovísk a uznesení, až pokiaľ 

nenastalo prerokovanie navrhnutého usporiadania pozemkov. 

 Počas stretnutia bolo zo strany pozemkového odboru SR poukázané na 

niektoré nedostatky v konaní – chyby v predchádzajúcom procese, ktoré by pri 

prípadnom súdnom konaní boli považované za porušenie zákona č. 330/1991 Z. 

z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. 

Následne z OU-TN-PLO prišlo stanovisko s ďalším postupom: 

Bude potrebné zrušenie rozhodnutia o schválení Všeobecných zásad 

funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFUU“). Následne bude nutné dať 

na opätovné prerokovanie opravené VZFUU združeniu účastníkov, obci 

a dotknutým orgánom štátnej správy, a správcom verejných zariadení. Obec 

schválené VZFUU zverejní a zároveň sa doručí združeniu účastníkov a oznámi sa 

dotknutým orgánom.  

 Veľmi dôležitým bude postoj pána A. Mišíka, pretože pokiaľ sa bude meniť 

obvod JPU, musí sa schváliť nová grafika.  
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 V nasledujúcom roku sa prerokuje umiestnenie nových pozemkov tzv. 

Register nového stavu (ďalej len „RNS“), nasleduje zverejnenie kde majú 

účastníci 30 dní na podanie pripomienok a námietok. V prípade doručenia 

námietok sa tieto budú prerokúvať s namietajúcim, následne so združením 

vlastníkov. V prípade, že tieto stretnutia nebudú úspešné, spis bude postúpený na 

Odbor opravných prostriedkov, ktorý rozhodne o námietke, a na základe ich 

rozhodnutia sa RNS schváli alebo neschváli. 

 Následne sa rozošlú pozvánky na prerokovanie a dohodne sa postup 

prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa spolu s nariadením 

vykonania projektu zverejní verejnou vyhláškou. Účastníci majú desať dní na 

vyjadrenie, v prípade podania pripomienok sa zvolá predstavenstvo.  

 Účastníkom, ktorí písomne požiadali o vytýčenie pozemkov v čase 

zostavenia RNS sa pozemky vytýčia. Vytýčenie sa oznámi v dokumente 

„Nariadenie vykonania projektu JPU“. 

 Zhotoviteľ projektu následne odovzdá elaborát „Rozdeľovací plán vo 

forme Geometrického plánu a dokumentáciu odovzdávanú na vykonanie 

záznamu v katastri. 

OU-TN-PLO schvaľuje vykonanie projektu JPU. Proti tomuto rozhodnutiu nie je 

možné sa odvolať, len podať žalobu na súd. Rozhodnutie spolu s prílohami je 

podkladom na zápis novovytvorených parciel vytýčených v teréne. Po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sa požiada o zápis do KN. 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o súčasnom stave JPU.  

 

K 13. bodu  - Prehodnotenie požiadaviek riaditeľky ZŠ 

P. J. Pánov informoval prítomných, že na základe písomnej požiadavky 

pani riaditeľky ZŠ, ktorá bola zaevidovaná na OÚ Dulov dňa 21.11.2019 sa 

navrhuje zriadiť komisiu, ktorá by prehodnotila tieto požiadavky. Komisia môže 

doplniť nové požiadavky, potrebné pre skvalitnenie výučby ako aj bezpečnosť 

prevádzkovania školy. 

Požiadavky riaditeľky ZŠ sú nasledovné: 

Zakúpiť vizualizér,  projektor, malú chladničku, 3 ks školských lavíc so 

stoličkami, tlačiareň, skartovačku, regál do kabinetu, basketbalové koše, lopty. 

Ďalej vo svojom zozname upozorňuje na potrebu vymaľovania obidvoch tried, 

zakrytie pieskoviska, opravu vodovodného potrubia medzi kuchyňou a WC 

a zabezpečiť vykurovanie priestorov novovybudovanej ZUŠ. 

Požaduje aj realizáciu dvoch vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek 

a zeleniny, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri pracovnom vyučovaní. 

Nakoľko obec v súčasnosti vlastní platnú projektovú dokumentáciu na 

zateplenie budovy ZŠ ako aj výmenu palivovej základne, a to z elektrického 

vykurovania na plynové, je potrebné aj túto skutočnosť zosúladiť s požiadavkami 

a potrebami školy. Taktiež máme rozpracovanú s Regionálnym úradom verejného 
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zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici zmenu vydávania obedov pre ZŠ 

v priestoroch zasadačky a kuchyne KD. Na basketbalové koše máme taktiež 

vypracovaný projekt v rámci rekonštrukcie  multifunkčného ihriska a je 

pripravený na podanie žiadosti o dotáciu v rámci  otvorenia výzvy. 

Z týchto dôvodov sa navrhuje vytvorenie komisie, ktorú budú tvoriť 

poslanci obecného zastupiteľstva, riaditeľka ZŠ, Mgr. Tomanová a starosta obce 

za účelom vyhodnotenia a doplnenia potrieb ZŠ vzhľadom na jej potreby 

a požiadavky, ako aj rozpočet obce.   

 

Poslanci hlasovali o schválení vytvorenia komisie, ktorú budú tvoriť poslanci 

obecného zastupiteľstva, riaditeľka ZŠ, Mgr. Tomanová a starosta obce. 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

Poslanci hlasovali o uložení povinnosti zvolať komisiu a pripraviť podklady 

potrebných požiadaviek na zlepšenie chodu ZŠ Dulov. Termín: do 31.01.2020 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 14. bodu  - Rozpočtové opatrenie 

Mgr. K. Tomanová informovala o čerpaní rezervného fondu. 

Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka bolo určené čerpanie rezervného 

fondu na kapitálové výdavky, ale čerpanie rezervného fondu nebolo schválené 

uznesením OZ.  Jedná sa o nasledovné výdavky. 

Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice v Dulove - spoluúčasť 

Uznesením č. 14/2018 bolo: 

B/ schválené spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia obvodového plášťa 

požiarnej zbrojnice v Dulove“  vo výške minimálne 5% z celkových výdavkov  

Uznesením č. 10/2019 bolo: 

B/ schválené uzavretie zmluvy na realizáciu projektu  „Rekonštrukcia 

obvodového plášťa požiarnej zbrojnice v Dulove“ so zhotoviteľom Jozefom 

Kováčikom, Horovce,  vo vysúťaženej  výške 28.224,49 €  

D/ uložené rozpočtovým opatrením zabezpečiť z rezervného fondu financovanie 

zvýšenej spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej 

zbrojnice v Dulove“    
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a  

Uznesením č. 32/2019 bolo: 

schválené rozpočtové opatrenie č. 1 na úhradu spoluúčasti obce z rezervného 

fondu. Spoluúčasť projektu vo výške 4.615,49 € bola z rezervného fondu 

uhradená. 

 

Časť Rozpočtového opatrenia č. 1: 
Zdroj 46 - iné  zdroje (Rezervný fond)    

 OCHRANA PRED POŽIARMI    
0320 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 1 350 4 650 +3300 

      

V návrhu uznesenia  sa dopĺňa schválenie použitia rezervného fondu v zmysle § 

15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. 

z. v platnom znení.   

 

Územný plán – spoluúčasť a ďalšie výdavky 

Uznesením č. 38/2019 bolo: 

B/   schválené použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 5.420 € ako spoluúčasť a ďalšie výdavky na zhotovenie nového Územného 

plánu obce Dulov  

a 

Uznesením č. 50/2019 bolo: 

schválené rozpočtové opatrenie č. 20, ktorým sa upravuje – zvyšuje čerpanie 

rezervného fondu o 1.250 € na obstaranie Územného plánu – za posúdenie vplyvu 

na životné prostredie  

 

Časť Rozpočtového opatrenia č. 20: 
Zdroj 46 - iné  zdroje (Rezervný fond)     

       

 ROZVOJ OBCÍ     
0620 711 Územný plán  + posudok 5 420 6 670 +1250 vplyv na ŽP 

      posudok 

V návrhu uznesenia sa dopĺňa schválenie použitia rezervného fondu v zmysle § 

15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. 

z. v platnom znení.   

 

Uznesením č. 48/2019 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie nutnosť prác na 

odstránení havarijného stavu majetku obce – opravu obecných ciest  

- od p. Mišíka s.č. 200 po vstup do areálu bývalého JRD 

- od p. Vanku s.č. 64 po p. Černuškovú s.č.34 

- od p. Hantákovej s.č.190 po areál ČOV 

- cesta k J. Kubánovi s. č 134  

- úsek cesty pred mostíkom do Horoviec 

- chodníček z budovy školy do triedy ZUČ 
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Časť prác bola prevedená na základe objednávky v rozsahu 21 hodín za 1.134 € 

živnostníkom Patrikom Tomanom z Dulova. Stav miestnych komunikácií bol 

zhodnotený ako havarijný, úhrada faktúry bude zrealizovaná z rezervného fondu.  

 

Rozpočtové opatrenie: 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o prekročení (navýšení), viazaní (znížení) 

rozpočtu. Rozpočtovým opatrením č. 25 sa zvyšuje rozpočet príjmov a výdavkov  

o 3.850 €.  

Príjem bolo možné prekročiť z titulu navýšenia stočného  - Obec Horovce 

vykazuje vyššie množstvo odpadových vôd, čo dovolilo zvýšiť rozpočet príjmov 

o 3.850 €. Rozpočtovaný príjem zo stočného 37.550 € sa zvyšuje na čiastku 

41.400 €, ktorý sa aj do konca roka dosiahne.  

V takej istej výške sa navyšuje rozpočet výdavkov v oddiele Odpadové 

vody. Výdavky sa rozpočtovým opatrením zvyšujú na mzdách pracovníkov 

obsluhy o 1.560 €, odvodov do poisťovní o 600 € a službách 1.690 € – dohody 

mimo prac. pomeru a časť výdavkov na overenie meradla. 

Rozpočtovým opatrením č. 25 sa používa rezervný fond vo výške 1.134 € 

na odstránenie havarijného stavu majetku obce – opravu obecných ciest.  

 

Poslanci hlasovali o schválení:  

A/ použitia prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – 

spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej 

zbrojnice v Dulove – spoluúčasť“ vo výške 4.615,49 € 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

B/ použitia prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky – vo zvýšenej 

čiastke 6.670 € ako spoluúčasť a ďalšie výdavky na zhotovenie nového 

Územného plánu obce Dulov 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

C/ použitia prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1.134 € na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce – opravu obecných ciest 

 od p. Mišíka s. č. 200 po vstup do areálu bývalého JRD, 
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 od p. Vanku s. č. 64 po p. Černuškovú s. č. 34 

 úsek cesty pred mostíkom do Horoviec 

v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

D/ rozpočtového opatrenia č. 25 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 15. bodu  - Rôzne 

Preplatenie dovolenky starostu 

Mgr. K. Tomanová informovala prítomných, že starosta obce požiadal OZ 

o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v počte 24 dní. V zmysle 

zákona o plate starostov má nárok na preplatenie, ak obecné zastupiteľstvo schváli 

jej preplatenie. 

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi počas výkonu 

funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákonník 

práce. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len 

ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak 

o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Na základe uvedeného ustanovenia, ak 

starosta obce nestihne vyčerpať dovolenku za rok 2018 do konca roka 2019 

a požiada obecné zastupiteľstvo o jej preplatenie, a obecné zastupiteľstvo schváli 

jej preplatenie, tak obec preplatí na základe uznesenia zastupiteľstva nevyčerpanú 

dovolenku z roku 2018, pretože vyššie uvedené ustanovenie § 2 nepodmieňuje 

preplatenie dovolenky iba pri skončení volebného obdobia. 

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu sa určí z priemerného platu. 

Priemerný mesačný plat starostu sa určuje za obdobie dvanástich po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom 

vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. 

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku z roku 2018: 24 dní x 122,13 € = 2931,12 € 
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Poslanci hlasovali o schválení preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

za rok 2018 v počte 24 dní. 

  

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

Zmluva o budúcej zmluve so Stredoslovenskou distribučnou a.s. – Rybníky 

Ing. J. Šamaj informoval prítomných o tom, že spoločnosť SSE – 

Distribúcia Žilina plánuje realizáciu stavby „11126–DULOV–Rybníky–

Rozšírenie NNK“, ktorou sa rozšíri NN distribučná sieť na základe žiadosti 

Urbárskej obce v časti obce „Sigôtka“ pre nových odberateľov energie. 

Zodpovedný projektant, firma EMP TRADE s. r. o. požiadal obec 

o  majetkoprávne vysporiadanie, a to formou uzatvorenia zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena v prospech budúceho oprávneného, 

spoločnosti SSE – Distribúcia a.s. 

 

Poslanci hlasovali o schválení uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena 

pre budúceho oprávneného Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina v rozsahu 5,5 

m2 z pozemku obce KN E 719/12, za účelom plánovanej realizácie stavby 

„11126-DULOV-Rybníky-Rozšírenie NNK“, v rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie vypracovanej firmou EPM TRADE s. r. o., arch. č. P012/18-R 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

           Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

Informovanie o plánovaných podujatiach v decembri 2019 

Ing. J. Šamaj v závere informoval prítomných o blížiacich sa podujatiach 

v decembri 2019.  

 17.12.2019 o 16.00 hod. – Vianočný koncert ZUŠ Dulov 

 27.12.2019 o 9.00 hod. – Súťaž v hre Mariáš o pohár starostu obce 

 28.12.2019 o 8.30 hod. – Brigáda na cintoríne – Výrub a odstránenie tují 

 28.12.2019 o 13.00 hod. – Vianočný stolno-tenisový turnaj o pohár 

starostu 

 01.01.2020 o 14.00 hod. – Požehnanie obnovenej kaplnky a Novoročný 

výstup ku krížu. 
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Starosta obce vyzdvihol prístup a zasadenie p. Pariševa o to, aby sa rekonštrukcia 

kaplnky zrealizovala. Bola na pláne v budúcom roku, ale vďaka jeho prístupu sa 

zrealizovala už tento rok. 

 

 Starosta následne otvoril diskusiu. 

 

K 16. bodu  - Diskusia 

Mgr. Lupáková A.: Bod, ktorý predkladal p. Pánov nebol určený na zasadnutie 

OZ ale na OU. Na podnet p. starostu som spísala veci potrebné pre chod školy. 

Ing. Šamaj J.: Tu Ťa stopnem p. riaditeľka, máš pravdu ale máš tam napísaný 

napr. takýto projektor aký využívame na zasadnutia OZ, dám ti tento ak mi ho na 

zasadnutie požičiaš. 

Mgr. Lupáková A.: Projektor je upevnený na stene napevno. 

Ing. Šamaj J.: Alebo pieskovisko, pokiaľ tam bol bordel ti to nevadilo a teraz to 

vyčítaš, pozeral som sa na mestách ako to majú ošetrené. Niekedy vieme byť 

prehnane kritickí keď netreba. 

Mgr. Lupáková A.: Ten jeden regál čo tam uvádzam rozbili, tak buď ho 

poskladajú alebo bude nový, s tým nemám problém. 

Ing. Šamaj J.: Nechcel som tieto veci riešiť na OZ aby sme sa tu kvôli tomu hádali, 

ale nechcem kupovať veci duplicitne keď sa to nemusí riešiť hneď kúpou nových. 

Mgr. Lupáková A.: Drahšie veci sú lepšie, kvalitnejšie a dlhšie vydržia. Ďalej som 

sa chcela spýtať, vraveli ste, že bude nová kuchyňa, ale najskôr sa musí opraviť 

stena. 

Ing. Šamaj J.: Zatiaľ len skúšame ako to bude najlepšie fungovať, každý musí 

povedať svoj názor. Preto nechcem ani riešiť kúrenie. Máme projektovú 

dokumentáciu na celkovú zmenu kúrenia v budove ZŠ. 

Mgr. Lupáková A.: Idú Vianoce, mrazy. Ja viem, pozeráte sa na mňa že riešim 

financie, ale je to zákonom dané, platy aj prevádzkové náklady sa majú rovnako 

prepočítavať. Preto žiadam aby ste to zafinancovali, je tam klub, jedáleň takže.. 

Mgr. Tomanová K.: Náklady na výdajnú ŠJ idú z našich prostriedkov, nie 

z vašich. 

Mgr. Lupáková A.: Z normatívu by sa to malo odčítať. 

Mgr. Tomanová K.: Ide o originálnu kompetenciu a obec rozhoduje o použití 

prostriedkov. 

Mgr. Lupáková A.: Obec by mala prispievať do normatívu. Ak nie sú samostatné 

meracie hodiny, tak časť prostriedkov má byť hradených z obce a časť 

z normatívu. Skrátka obec má platiť časť nákladov na energie v škole aj vo 

výdajnej ŠJ aj v klube. Prepočítavať by sa malo kvalifikovaným odhadom. 

Ing. Šamaj J.: V budúcom roku budú nainštalované samostatné meracie hodiny 

a urobí sa to ako si citovala – kvalifikovaným odhadom. Teraz mi povedz, bola si 

niekedy ukrivdená? Obec sa snažila aj na dvore vybudovať niečo pre deti aj 

zabezpečujeme kosenie, chodíte do KD míňate elektrinu a neplatíte za ňu a ty mi 

vyčítaš že si ukrajovaná? Refunduje sa ti to a budeš peniaze využívať ako 
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potrebuje škola. ZUŠ poriešime. Súhlasím aj so záhonom a dáme ti to zadarmo, 

lebo sú to naše deti. Vôbec nemáme úmysle brať peniaze škole. Postupne to 

pribúda, školský dvor sa využíva aj na akciách, cez týždeň sú tam deti, cez víkend 

občania aj kultúrny dom nech doobeda využívajú deti a poobede ostatní. Ak máš 

pocit že sme ti niečo zobrali. 

Mgr. Lupáková A.: Ja som len chcela, aby ste vedeli že škola nemôže financovať 

celú energiu. 

Ing. Šamaj J.: Máme tak urobenú aj zmluvu. 

Mgr. Lupáková A.: Riadite to viac menej celé vy a na nič sa nepýtate. 

Ing. Šamaj J.: Daj si do komisie aj celý učiteľský zbor, ale nie že mi poviete zasa 

že máte za to nadčasy. 

p. Žaludek J.: Čo sa týka elektriny na Sigôtke, aký to má zmysel? Nech si to celé 

platí Urbárska obec (ďalej len „UO“). 

Ing. Šamaj J.: My nič neplatíme, obec len poskytne 5,5 m2 vecné bremeno. 

p. Gábor R.: Keď sa UO rozhodne že to tam bude, tak obec s tým nič neurobí. 

Ing. Šamaj J.: Áno, tie chatky mali byť pôvodne len rybárskymi prístreškami a nie 

sú postavené podľa pôvodného stavebného povolenia. Bola tam už aj komisia. 

Všetky by sa mali skontrolovať a rozhodne sa, či sa odstránia alebo aký bude 

postup. Bude sa v tomto pokračovať budúci rok, lebo tento rok sa konanie 

nedokončilo. 

p. Parišev J.: Ja si pamätám ešte keď bol p. Mičuda predsedom UO, tak po rampu 

sa ťahal kábel, ale nedoviedla sa tam elektrina. Skúste sa ho opýtať. 

Ing. Šamaj J.: Tiež mi nešlo do hlavy, prečo keď bolo za cestou VN prečo to ťahali 

popod cestu. Neboli tam vysporiadané vzťahy, preto ťahali z opačnej strany. 

Niekedy sú tie vlastnícke vzťahy zložité. Viem, tiež som počul že je tam kábel. 

Niekto povie že „je v mojom pozemku a bez stavebného povolenia“. Táto žiadosť 

už sa rieši dlhšie, bude to aj dva roky. Bolo tam 50 vlastníkov. 

p. Parišev J.: Už vtedy keď tam boli prvé chatky sa to riešilo. 

p. Štefanec V.: Aký má zmysel 5€ poplatok za cintorín? To budeme platiť aj keď 

chodíme pochovávať? 

Ing. Šamaj J.: S pochovávaním to nemá nič spoločné. Firmy si tam robia čo chcú, 

keď chodia opravovať hrobky tak tam nechávajú kopy štrku. Keby došlo k havárií 

tak ako sa tam napríklad pracovníci vodární rýchlo dostanú aby zastavili vodu? 

p. Štefanec V.: Tak keď niekto zomrie pošlem ho za tebou aby najskôr zaplatil 

10€. 

Ing. Šamaj J.: Ten poplatok je za vjazd autom. Urobí sa zámok na bránu aby sa 

zamedzilo autám jazdiť po chodníku. 

p. Parišev J.: Takže keď bude pohreb to neplatí? 

p. Mišíková E.: Poplatok je za vjazd motorových vozidiel. 

Mgr. Lupáková A.: Keď zoberieš lopatu na plecia tak neplatíš. 

Ing. Šamaj J.: Chceli sme týmto zabrániť ničeniu chodníka na cintoríne. 

p. Štefanec V.: Tak my neplatíme nič? 
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p. Parišev J.: Sme tu kresťania. Nie je to celkom dobre napísané. Pohrebná služba 

keď ide kopať hrob, ide na cintorín vozidlom lebo tam má náradie, to je 5€. Po 

pohrebe keď idú spratať je to druhý raz a majú platiť ďalších 5€. Včera som sa 

rozprával s p. Zahradníčkom, toto nikde nie je, aby pohrebné služby platili za to, 

že dovezú nebožtíka. Je toto pomoc občanovi ktorý trúchli? Lebo Zahradníček si 

to bude fakturovať u občanov. Je to na vašom svedomí, za vami ich pošlú lebo vy 

ste to schválili. 

Ing. Backo V.: Tá cesta sa nepostavila z ničoho a za nič, keď sa zničí vy prvý 

prídete aby sme to opravili. Druhá vec sú poplatky. Ja som vysvetľoval Edite že 

nech ľudí pošle sem, prečo ste tu traja a my desiati? Keď to má byť vec pre ktorú 

prídu ľudia na zastupiteľstvo budem mile rád. 

p. Parišev J.: Keď by mali platiť kamenári tak nepoviem, ale pohrebná služba si 

to vyúčtuje u rodiny. 

Ing. Backo V.: Môžeme tam dať aj zákaz a nech si lopaty nosia. 

Ing. Šamaj J.: Chceme zamedziť prístupu a ničeniu cintorína. Budú tam vstupovať 

len s vedomím správcu cintorína. 

p. Mišíková E.: (prečítala zápisnicu z 9.12. z vyhodnocovania pripomienok) 

p. Štefanec V.: Ale len rodina to zaplatí. Ešte jedna vec, keď vykopeme hrob kam 

máme dávať hlinu? 

Ing. Šamaj J.: Založili sme s. r. o.. Môže sa stať že bude zodpovedať za správu 

cintorína a túto službu si u nich môžeš objednať. Môžeš ty vstúpiť na cintorín do 

Dubnice len tak? Len chceme aby všetci dodržiavali pravidlá. Dlho tam bol štrk, 

býva tam betón po umývaní vercaichu, pred dušičkami boli po cintoríne jamy 

a večer po tme tam občania padali a sťažovali sa, alebo opačný prípad bolo tam 

návršie hliny. Prebytočný odpad je potrebné uložiť na skládku odpadu. 

p. Štefanec V.: K Váhu? 

Ing. Šamaj J.: Nie k Váhu ale do Púchov na skládku. 

p. Parišev J.: Vstúpte si do svedomia, len to vám poviem. 

Ing. Backo V.: Vychádzali sme z toho čo ste napísali, mali ste uviesť prepočet, 

alebo uviesť iné obce na porovnanie. V iných obciach občania zaplatia pri platbe 

na 20 rokov viac ako keď sa platí na 10 rokov. 

p. Parišev J.: Nerozumieš tomu pán Backo. Ešte som chcel povedať, aby sa na 

kaplnku dalo, že je zasvätená Panne Márií Lurdskej. 

Ing. Šamaj J.: Kaplnka bola postavená skôr ako bolo zjavenie Panny Márie 

Lurdskej. 

p. Parišev J.: Keď som prišiel bývať do Dulova tak som sa o tieto veci zaujímal, 

a bola tam socha Panny Márie Lurdskej. Všade kde boli sochy svätcov boli im 

kaplnky zasvätené. Nebolo to nikde vedené, ani na fare. Ale je predpoklad, že je 

to tak. Starších ľudí som sa pýtal a hovorili, že už keď boli oni malé deti kaplnka 

stála. Nedostal som sa k vojenskej mape ako ty pán starosta, to máš pravdu. Ja 

som rád že sa našu kaplnku podarilo vysvätiť. V Novej Vsi bol starý obraz Svätej 

trojice ale nepodarilo sa ho zreštaurovať. Väčšinou sa budovali na začiatku ako 

vstupné brány do obcí. 
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Ing. Šamaj J.: S pánom farárom sme sa bavili čo tam dať a čo nechať. Bude tam 

stáť socha, ktorá tam bola a obraz Nanebovzatia Panny Márie a obraz Matky 

ustavičnej pomoci. Lebo sa tam našlo všeličo. A s pánom farárom máme za to, že 

to, čo ľudia nepotrebovali. 

 

Keď už nikto nemal otázku do diskusie, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a plodnú diskusiu a poprial pekný zvyšok večera. 

 

 

 

        v. r.  

Zápisnica je prečítaná a overená ____________________________ 

                   O v e r o v a t e l i a 

 


