Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove,
ktoré sa konalo 25. augusta 2020
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený J. Pánov

Overovatelia:

Ing. V. Backo, Ing. P. Mičuda

Zapisovateľka:

Mgr. K. Tomanová

Starosta obce Ing J. Šamaj viedol zasadnutie, ospravedlnili sa J. Pánov,
hlavná kontrolórka A. Dobrodejová. Starosta obce 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 OZ
4. Zmluva o prenájme pozemku C KN 627/142 s Urbárskou obcou Dulov
5. Zmluva o kúpe pozemku C KN 736/14 s vlastníkmi pozemkov
6. Zmluva o užívaní vyčlenených častí pozemkov z pôvodnej parcele E KN
719/12
7. Kúpna zmluva na predaj časti pozemku KN C 366/21
8. VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dulov
9. Príprava 20. výročia kostola
10.Revitalizácia priestoru za kostolom
11.Čerpanie rezervného fondu a rozpočtové opatrenie
12.Určenie počtu členov „Rady školy“ a zástupcov za zriaďovateľa
13.Príprava 50. ročníka Behu okolo Dulova
14.Návrh nového spôsobu nakladania a triedenia odpadov v obci
15.Rôzne
16.Diskusia
17.Záver
Ing. J. Šamaj, starosta obce navrhol z programu vylúčiť bod 5. kvôli chýbajúcim
podkladom. Predložil upravený program poslancom na schválenie.
Poslanci hlasovali o schválení programu rokovania OZ bez bodu 5.
Výsledok hlasovania:
Za:
6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0 hlasov
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Zdržal sa:

0 hlasov

K 2. bodu: Správa o činnosti
O činnosti obce od posledného zasadnutia informoval starosta obce Ing.
J. Šamaj.
Obecný úrad plnil úlohy uložené na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Pripravoval sa projekt na revitalizáciu priestorov za kostolom a projekt
oddychovej zóny s pamätníkom Behu okolo Dulova. Tiež sa okrem bežnej
agendy spolu s poverenou riaditeľkou ZŠ pripravoval nový školský rok.
Ukončenie školského roka prebehlo vzhľadom na hygienickú situáciu
ohľadom koronavírusu inak. V MŠ sa lúčili len predškoláci za prítomnosti
svojich rodičov a zamestnancov MŠ. Ukončenie školského roka v ZŠ prebehlo
na školskom dvore. Vďaka všetkým pracovníkom ZŠ a MŠ sa rozlúčka konala
dôstojne a bez problémov.
V júni 2020 prebehlo výberové konanie na voľné miesta pedagógov v ZŠ.
Z prihlásených uchádzačov šiesti spĺňali kvalifikačné predpoklady, z toho dvaja
aj na vyučovanie angličtiny. Pre nový školský rok boli do pracovného pomeru
prijaté Mgr. J. Holíčková, poverená riadením ZŠ, Mgr. A. Aujeská a Bc. E.
Šubová. Na skvalitnenie vyučovania sa v novom školskom roku otvorí o triedu
viac. 4. a 2. ročník budú vyučované samostatne. Celkový počet žiakov by mal
byť 37.
Za dodržiavania hygienických nariadení prebehli aj nasledovné kultúrnošportové akcie. Jánske ohne sa konali 27. júna 2020 na školskom dvore. Obec
akciu usporiadala v spolupráci s DHZ, ATK Dulov a hudobnou skupinou
MINIMAX. Deti absolvovali hasičské súťaže, vozili sa na historických
vozidlách a opekali špekačky. Pre dospelých bolo pripravené občerstvenie.
Vatru slávnostne zapálil p. farár, nositeľ mena Ján.
O deň skôr ukončili stolní tenisti v priestoroch KD sezónu 6. ročníkom
turnaja „O pohár starostu obce“.
Futbalový turnaj o pohár starostu za účasti mužstiev z Červeného
Kameňa, Mikušoviec, Tuchyne a Dulova sa konal 19. júla 2020. Bol to už 41.
ročník a víťazstvo si odniesli hráči Tuchyne.
Na futbalovom ihrisku 26. 7. 2020 dulovskí hasiči usporiadali 8. ročník
hasičskej súťaže o Pohár obce Dulov. Zúčastnilo sa 57 družstiev z okolia, ale
aj z ČR. Víťazstvo si odniesli hasiči z Malej Bytče a ženské družstvo
zo Streženíc.
V sobotu 15.8.2020 sa konala žiacka Púchovsko-Ilavská hasičská liga,
ktorú tiež usporiadali naši hasiči. Zúčastnilo sa 17 družstiev. Obe víťazstvá si
odniesli mladé hasičky a mladí hasiči z Pruského. Starosta obce za celkový
priebeh oboch hasičských podujatí vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na organizácii.
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V tomto období sa začalo s úpravou priestorov medzi kostolom
a hasičskou zbrojnicou a tiež priestoru trojuholníka pri V. Pajchlovi, kde bude
chodník s pamätníkom k Behu okolo Dulova ako súčasť oddychovej zóny.
Bola opravená cesta k ČOV a zbernému dvoru s použitím frézovaného
asfaltu od TSK, správy ciest. V tejto lokalite hasiči budujú športové hasičské
ihrisko a upravujú okolitý terén na parkovanie a obslužný priestor pre
súťažiacich.
V polovici augusta sa konala brigáda na úprave pietneho miesta na
Galovici. Zúčastnilo sa jej 9 občanov, pokosili trávnatý porast a vypleli burinu.
Starosta im touto cestou poďakoval.
Prevádzkoví pracovníci obce zabezpečovali obsluhu ČOV, kosenie
trávnatých porastov v obci, triedenie odpadov na zbernom dvore. Pripravili
vyvýšené záhony pre deti v ZŠ. Tiež zabetónovali stĺp na ČOV, ktorý bude
slúžiť na umiestnenie osvetlenia a kamery.
K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o činnosti
K 3. bodu - Vyhodnotenie uznesení z posledného OZ
Mgr. K. Tomanová predniesla správu z plnenia uznesení z posledného OZ
(Príloha č. 1).
K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie vyhodnotenie uznesení
z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
K 4. bodu - Zmluva o prenájme pozemku C KN 627/142 s Urbárskou
obcou Dulov
Poslanec R. Gábor predložil správu k prenájmu pozemku. Uznesením OZ
bolo obecnému úradu uložené pripraviť nájomnú zmluvu s Urbárskou obcou.
V spolupráci s právnym zastúpením obce bol pripravený návrh nájomnej zmluvy
na prenájom pozemku C KN 627/142, na ktorom sa nachádza silážna jama
(Príloha č. 2). Nájomné je stanovené vo výške 1 €/rok, nájomný vzťah na dobu 5
rokov. Na úradnej tabuli a webovom sídle obce bol zverejnený zámer obce
prenajať tento pozemok s prípadom hodným osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ
bol zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok, ktorý vlastní Obec Dulov dlhodobo
nevyužíva a na pozemku je vybudovaná časť poľnohospodárskej stavby –
silážna jama z čias pôsobenia bývalého JRD, ktorej vlastníkom je Urbárska
obec.
Poslanci hlasovali o schválení nájomnej zmluvy s Urbárskou obcou na prenájom
pozemku C KN 627/142 za 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa
Výsledok hlasovania:
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, R. Gábor)
0 hlasov
0 hlasov

K 5. bodu – vypustený
K 6. bodu – Zmluva o užívaní vyčlenených častí pozemkov z pôvodnej
parcele E KN 719/12
Ing. P. Mišík podal informáciu k zmluve. Na základe uloženého uznesenia
OZ č. 23/2020 obec vypracovala s právnym zastúpením dohody o poskytnutí
pozemku do užívania. Jedná sa o časť pozemku E KN 719/12, ktorý obec Dulov
dlhodobo nevyužíva, hlavne z dôvodu jeho polohy, je to pozemok v areáli
bývalého družstva (Príloha č. 3,4). Užívanie časti pozemkov bolo schválené
uznesením č. 23/2020 jednotlivým žiadateľom. Odplatou za užívanie pozemku
je poskytnutie historickej techniky počas akcií poriadaných obcou. Dohoda so
spoločnosťou Ramil sa teraz na prejednanie nepredkladá.
Poslanci hlasovali o schválení Dohody o poskytnutí pozemku do užívania s M.
Dobrodenkom, ATK Dulov, o. z. na plochu „B“ o výmere 290 m2 vytvorenú z
pozemku E-KN 719/12
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Poslanci hlasovali o schválení Dohody o poskytnutí pozemku do užívania s M.
Kováčom na plochu „C“ o výmere 182 m2 vytvorenú z pozemku E-KN 719/12
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K 7. bodu – Kúpna zmluva na predaj časti pozemku KN C 366/21
Mgr. K. Tomanová predložila správu k predaju časti pozemku. Na obecný
úrad Ján Kováč podal žiadosť o predaj pozemku obce KN C 366/21 do
vlastníctva v podiele 323/420. Uvedený pozemok bol v rámci ROEP-u
z vlastníctva J. Kováča, s jeho súhlasom, prevedený na obec. Pozemok sa
nachádza sčasti pred rodinným domom J. Kováča. Obci sa v procese ROEP-u
nepodarilo previesť zostávajúce podiely pozemku do svojho vlastníctva. J.
Kováč ako žiadateľ o úver musí banke dokladovať prístupovú cestu, s tým, že
4

banka akceptuje bezpodielové vlastníctvo obce alebo podielové vlastníctvo Jána
Kováča.
Na predchádzajúcom zasadnutí bola prejednaná žiadosť J. Kováča a bol
schválený zámer predať časť pozemku KN C 366/21 v podiele 323/420
žiadateľovi ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ bol
zdôvodnený nasledovnou skutočnosťou. Pozemok v uvedenom podiele do roku
2014 vlastnil Ján Kováč a patril k pozemku, z ktorého bol vyčlenený stavebný
pozemok, na ktorom sa v súčasnosti nachádza rodinný dom č.s. 33 Jána Kováča.
Ján Kováč v roku 2014 súhlasil s prevodom predmetného pozemku v procese
ROEP-u na obec. Obec nezískala vlastníctvo ďalších podielov pozemku C KN
366/21 do vlastníctva a Ján Kováč nemá prístup na vlastný pozemok
k rodinnému domu, ktorý potrebuje zdokladovať banke pre účel úveru. Zámer
predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dulov ako prípad hodný
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od
10.6.2020. Pripomienky neboli podané. Kúpna cena je stanovená 1 € za
prevádzaný podiel. Obec pripravila kúpnu zmluvu na prevod podielu (Príloha č.
5).
Poslanci hlasovali o schválení v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p. predaj časti pozemku KN C 366/21 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 65 m2, v podiele 323/420, cena celkom 1 €, ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre fyzickú osobu Jána Kováča, bytom Dulov 33. Správny
poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Katastrálnom
odbore Okresného úradu Ilava hradí kupujúci.
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K 8. bodu - VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Dulov
J. Hošmánek podal správu. Obci Dulov bol dňa 5. júna 2020 doručený
protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne č. Pd 92/20/3309-2 proti
článku 4 odsek 3 a 4 a článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulov
číslo 1/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Dulov. Prokurátor napadol VZN z dôvodu porušenia ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ustanovení Zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní a ustanovení Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V článku 4 ods. 3 obec stanovuje podnikateľom povinnosť vyvesovať oznamy
o prevádzkovej činnosti na viditeľnom mieste a v ods. 4 stanovuje možnosti pre
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starostu obce operatívne skrátiť stanovený prevádzkový čas v prípade rušenia
nočného pokoja na podklade opodstatnených sťažností občanov. Obec však nie
je nijakým zákonným ustanovením zmocnená vyhodnocovať takéto druhy
podnetov. V článku 6 obec stanovuje sankčné opatrenia pričom opäť nie je
zmocnená na tomto úseku akokoľvek vyhodnocovať delikty.
Obecný úrad v Dulove v spolupráci s kontrolórkou obce v zmysle protestu
prokurátora vypracoval Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov (Príloha č. 6), čím sa
v plnom rozsahu vyhovelo protestu prokurátora. Novým VZN o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov sa ruší
pôvodné napadnuté VZN č. 1/2008. K návrhu VZN bolo možné od 11.8. do
21.8. podať pripomienku v zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu, a to, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo
spresnenie pôvodného textu. V rámci tejto lehoty bola obci Dulov doručená
písomná pripomienka od J. Pariševa, Dulov 98. Pripomienku vyhodnotil
predkladateľ – obecný úrad (Príloha č. 7).
K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie protest prokurátora k VZN č.
1/2008
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie vyhodnotenie pripomienky.
Poslanci hlasovali o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulov č.
1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Dulov
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K 9. bodu - Príprava 20. výročia kostola
Poslanec A. Dobrodenka predložil správu z prípravy výročia kostola.
Odkedy sa pred 20 rokmi splnila túžba viacerých občanov Dulova mať vlastný
kostol v chotári, ktorý bol zasvätený Sedembolestnej Panny Márie ako aj
neskôr postavenia kríža na Gálovici, ktorý bol požehnaný 14. septembra na
sviatok Povýšenia svätého kríža, v obci sa postupne začala budovať tradícia
týchto dvoch sviatkov, počas ktorých sa uskutočňujú hody spojené s dožinkami.
V súčasnosti sa taktiež robia prípravy na tieto pre obec významné dni, avšak so
zreteľom na súčasné aktuálne nariadenia a odporučenia vzhľadom na
koronavírus. Predpokladaný program: 12. septembra hody a dožinky na
školskom dvore so začiatkom o 15.00 hod. 13. septembra slávnostná svätá omša
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o 10.00 hod v kostole Sedembolestnej Panny Márie. 14. septembra krížová cesta
ku krížu na Gálovici – presný čas začiatku bude včas oznámený. 15. septembra
sviatok Sedembolestnej Panny Márie so svätou omšou.
Hody a dožinky, ktoré budú prebiehať v sobotu budú mať už skoro
tradičný priebeh. Okrem výstavy hospodárskych strojov a náradia, bude aj
výstava historických vozidiel s možnosťou bezplatného povozenia sa pre
všetkých účastníkov. Ďalej budú zabezpečené pre deti koníky, na ktorých sa
môžu v areáli ponosiť a taktiež hasiči budú mať pripravené rôzne atrakcie a hry
pre deti. Súčasťou programu bude aj tombola prevažne z poľnohospodárskych
produktov a samozrejme nebude chýbať ani hudobná skupina Mini Max.
Poľovnícky guláš pre všetkých účastníkov zabezpečuje poľovnícke združenie
Englová, ostatné občerstvenie si bude možno zakúpiť v tradičnom bufete.
V nedeľu po slávnostnej svätej omši, ktorú bude celebrovať žilinský biskup
Tomáš Galis, bude nasledovať požehnanie informačnej tabule Sedembolestnej
Panny Márie a tabule Marienky Novosádovej spojené s tradičným agapé.
K 10. bodu - Revitalizácia priestoru za kostolom
Zástupca starostu Ing. P. Mišík informoval o budovaní oddychovej zóny.
Cieľom projektu „Revitalizácia plochy pri kostole“ je vytvorenie oddychovej
zóny revitalizáciou verejného priestranstva v obci Dulov za kostolom smerom
k hasičskej zbrojnici. Investíciou do verejného priestranstva dôjde k zlepšeniu
vzhľadu obce a vytvoreniu vhodného prostredia na trávenie voľného času.
Projekt zahŕňa vytvorenie oddychovej zóny, vybudovanie obrubníkov,
spevnenie brehu rigolu potoka, osadenie prvkov drobnej architektúry a výsadbu
okrasnej zelene. Cieľom revitalizácie je aj zlepšenie celkovej bezpečnosti
daného priestoru vzhľadom na otvorený a hlboký rigol potoka. Obec Dulov ako
verejný obstarávateľ zákazky „Revitalizácia plochy pri kostole“ vyhlásila
verejné obstarávanie prostredníctvom systému Tendernet.sk. Na výzvu
o zaslanie cenových ponúk reagoval z oslovených troch spoločností jeden
uchádzač: Pekná záhrada spol. s r. o. s ponukou 11.977,16 € s DPH, ktorá sa
zároveň stala víťaznou ponukou.
K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie výsledok verejného
obstarávania na realizáciu projektu „Revitalizácia plochy pri kostole“ s víťaznou
firmou Pekná záhrada spol. s r. o., Bolešov.
Poslanci hlasovali o schválení realizácie projektu „Revitalizácia plochy pri
kostole“ so zhotoviteľom Pekná záhrada spol. s r. o., Bolešov, vo výške
11.977,16 €
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
7

Proti:
0
Zdržal sa: 0
K 11. bodu - Čerpanie rezervného fondu a rozpočtové opatrenie
Mgr. K. Tomanová informovala o čerpaní rezervného fondu a z neho
vyplývajúcej úpravy rozpočtu. V r. 2019 nebolo dokončené odstránenie
havarijného stavu miestnych komunikácií. V roku 2020 sa pokračovalo v časti
Hanták – ČOV vo výške 920 €. V KD je nutné previesť na niektorých stenách
opravy, aby nedošlo k väčšiemu poškodeniu majetku obce. Na pánskych
toaletách sa objavila výduť na stene s obkladom, na chodbách sú steny
poškodené vlhkosťou. Je nevyhnuté vykonať opravu tohto havarijného stavu.
Rozsah prác sa predpokladá do 1 tis. €. Medzi stavbami kostola a hasičskej
zbrojnice bude vybudované námestie na obecnom pozemku. Prekrytie potoka
a rozsah hrubých stavebných prác sa predpokladá do 2 tis. €. Sadové a parkové
výsadby s konečnou úpravou sa predkladajú do 13 tis. €, spolu vybudovanie
námestia za 15 tis. €. Na pozemku „trojuholníka“ pri RD Pajchlových je
plánovaná oddychová zóna s pamätníkom Behu okolo Dulova. Výdavky na rok
2020 sa predpokladajú vo výške 10 tis. €. Ostatné rozpočtované výdavky
z rezervného fondu bolo treba ponížiť kvôli zachovaniu vyrovnanosti rozpočtu
(plynofikácia ZŠ, projektová dokumentácia MŠ a KD). Čerpanie rezervného
fondu a úprava jeho rozpočtovaných výdavkov kvôli zachovaniu vyrovnaného
rozpočtu bolo zahrnuté do rozpočtového opatrenia. Rozpočtové opatrenie
(Príloha č. 8) tiež obsahuje nový príjem zo štartovného vo výške 1.500 € a
príjem z nájmu od Tatrabanky vo výške 500 €. Príjmy budú použité na
organizovanie Behu okolo Dulova.
Poslanci hlasovali o schválení použiť prostriedky rezervného fondu na bežné
výdavky vo výške 920 € na odstránenie havarijného stavu majetku obce –
opravu obecnej cesty k ČOV, 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 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Poslanci hlasovali o schválení použiť prostriedky rezervného fondu na bežné
výdavky vo výške 1.000 € na odstránenie havarijného stavu majetku obce oprava poškodeného obkladu a zatečenej steny v KD, 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:
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6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Za:

Poslanci hlasovali o schválení použiť prostriedky rezervného fondu na
kapitálové a bežné výdavky – realizáciu námestia vo výške cca 15.000 €
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Poslanci hlasovali o schválení použiť prostriedky rezervného fondu na
kapitálové a bežné výdavky – realizáciu oddychovej zóny a pamätníka Behu
okolo Dulova vo výške cca 10.000 €
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia č. 14, ktorým sa upravuje
použitie rezervného fondu a navýšenie rozpočtu
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K 12. bodu - Určenie počtu členov „Rady školy“ a zástupcov za
zriaďovateľa
K uvedenému bodu podal správu Ing. P. Mičuda. Rada školy je
iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej
problematiky. Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie, zloženie a
počet rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Rada školy uskutočňuje výberové
konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového
konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na
odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa
školy podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e) a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z.
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z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením. Tiež sa
vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a
ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z. z. napríklad: k
návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu rozpočtu, k návrhu na
vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, k správe o výchovnovzdelávacích
výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach, k
správe o výsledkoch hospodárenia školy, ku koncepčnému zámeru rozvoja školy
alebo školského zariadenia rozpracovaného najmenej na dva roky, k informácií
o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné
obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne
úkony a je bezúhonná. Navrhuje sa 7 členná rada školy, z toho 2 delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa. Za zástupcov sú navrhnutí Ing. P. Mičuda a J. Pánov.
Poslanci hlasovali o schválení počtu členov rady školy na 7 členov. Z toho
členmi rady školy sú 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami
školy, 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca
nepedagogických zamestnancov, 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Poslanci hlasovali o schválení nasledovných členov za zriaďovateľa: Ing. P.
Mičuda, J. Pánov
Výsledok hlasovania:
Za:
6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda,
Ing. P. Mišík, R. Gábor)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K 13. bodu: Príprava 50. ročníka Behu okolo Dulova
Ing. V. Backo informoval o príprave behu. Prípravy bežia v plnom prúde.
V súvislosti s organizovaním jubilejného ročníka sa sledujú usmernenia
krízového štábu, zatiaľ neboli zmenené podmienky, organizátori veria, že beh sa
uskutoční. Plagát sa pripravuje, diplomy sú pred tlačou, ozvali sa aj niektorí
oslovení sponzori, už sú pripravené štartové čísla, objednal sa darček pre vopred
registrovaných pretekárov - športová fľaša s logom behu. Registrácia pretekárov
vopred je výhodná kvôli lepšej organizácii. Na 50. ročník sa pripravujú pamätné
medaile. Deti tradične dostanú medovníky s logom behu, medailu, nápoje,
sponzorsky od spoločnosti Gas - čerpacie stanice – pexeso. Pre víťazov sú
pripravené sady medailí. Pre fanúšikov behu sú pripravené tričká za 10 €
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s objednávkou do 15.9. Je to výrobná cena, v 2 kombináciách: biela a čierna so
zlatým nápisom, dámske a pánske. V cieli bude nafukovací oblúk, ak počasie
dovolí, pre deti bude pripravený skákací hrad - 2 atrakcie. Obec atrakcie a oblúk
berie do nájmu, kúpa je drahá. Na finančné zabezpečenie behu sú potrební aj
sponzori. Niektorí z oslovených už finančnú pomoc prisľúbili. Jedná sa
o spoločnosti Rona, Považská cementáreň, Raiffeisen banka, Matador, Gas –
čerpacie stanice, MSM group. Tento rok je to zložitejšie – kvôli koronavírusu
a vyplývajúcej ekonomickej situácii. Organizátori zabezpečili zdravotnú
starostlivosť, kvôli bezpečnosti bude na hlavnej ceste policajná hliadka, jeden
pruh komunikácie bude vyhradený pre bežcov. Na pamiatku 50. ročníka behu
sa v rámci revitalizácie priestranstva blízko KD buduje oddychová zóna
s pamätníkom. Tento rok sa zrealizuje prvá časť – pamätník a chodník.
Starosta obce Ing. J. Šamaj – vyjadril presvedčenie, že situácia
s koronovírusom sa nezhorší a beh sa bude konať.
A. Dobrodenka – informoval o iniciatíve J. Cíbikovej a M. Dobrodenku –
pri príležitosti 50. ročníka behu zabehnúť štafetu 50 bežcov po 50 m
s prednosťou Dulovčanov, starších ako 50 rokov.
K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o príprave 50.
ročníka Behu okolo Dulova.
K 14. bodu: Návrh nového spôsobu nakladania a triedenia odpadov v obci
Starosta obce Ing. J. Šamaj informoval o zavádzaní nového spôsobu
nakladania s odpadmi v obci. Jedná sa o zefektívnenie odpadového
hospodárstva, ktorý spočíva v modernom systéme evidovania odpadu, merania
naplnenosti nádob. Nový systém od tohto roku funguje aj v Košeci. Motivuje
občanov, aby vytriedenosť odpadu bolo čo najvyššia. Jednou z možností je
použiť systém, ktorý prevádzkuje spoločnosť JRK, ktorý predstavil regionálny
manažér Ing. P. Majdan.
Firma začínala s domácimi kompostérmi, neskôr s biologicky
rozložiteľným odpadom, projektovaním kompostární, v súčasnosti má vlastný
evidenčný systém odpadov ELVIS. Odpady sú závažná téma z pohľadu vplyvu
na životné prostredie, ale aj ekonomického. Odpadové hospodárstvo zdražuje,
lebo je viac odpadu na menej skládok. Rastie množstvo odpadu, ročne 12%. Od
minulého roku Ministerstvo životného prostredia (ŽP) zaviedlo poplatok od
miery triedenia odpadu v obci. Výška poplatku klesá s mierou vytriedenia
odpadu za minulý rok. Obec tento rok platí poplatok štátu podľa miery triedenia
odpadu.
Priemerné množstvo odpadu na 1 občana je 400 kg odpadu ročne. Obce sú
lepšie na tom ako mestá. Zákonný poplatok sa odvíja od miery triedenia, rastie
so znižovaním miery vytriedenia. Ale aj tak z roka na rok stúpa, čím upozorňuje
na zvyšovanie miery triedenia, znižovanie množstva komunálnych odpadov
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produkovaných v obci. Komunálny odpad tvorí len 10 % z odpadu v nádobe.
Podiel 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad (BRO), 14% papier, 11%
plasty, 10% sklo. Napriek tomu sa nachádzajú v nádobách. Toto je slovenský
priemer. Je potrebné, aby odpady prestali byť anonymné. Obec by mala
zvýhodniť občanov, ktorí triedia, oproti občanom, ktorí netriedia.
Domácnostiam chýba motivačný faktor pre triedenie. Bez dát nie je možné
efektívne riadiť odpadové hospodárstvo, pretože o množstve odpadov sa obec
dozvie len z faktúry za odpad na konci mesiaca, v horšom prípade za rok, keď
počíta mieru vytriedenia. Je potrebná motivácia ľudí k lepšiemu triedeniu, inak
obec zaplatí viac za uloženie odpadu v poplatku štátu, ktorý každoročne rastie.
Riešením môže byť evidenčný systém odpadov ELVIS.
V prvom rade, ak sa obec rozhodne pre evidenciu odpadov, začína veľká
informačná kampaň – občania musia vedieť, čo sa od nich očakáva, aký prínos
to bude mať pre nich. Občan sa zamyslí nad tým, čo vyhadzuje do smetnej
nádoby. Osveta do domácností prebieha letákom, ktorý informuje ako bude
prebiehať evidencia, kde dostanú informácie, informácie o triedených zložkách
– do vriec. V rámci štartovacieho balíka dostanú unikátne kódy pre domácnosti,
ktoré sa lepia na vrecia. Odpad sa začína evidovať. Jednorazové nálepky na
vrecia, nádoby na komunálny odpad označené QR kódom. Snímajú sa ručnou
čítačkou. Údaje sa prenesú do webového účtu obce. Obec môže údaje pozrieť,
vyexportovať a robiť následné kroky. Základná filozofia je tá, pokiaľ je možné,
zbierať odpad od domácností. Aby bola dosiahnutá adresnosť. Občania si
uvedomujú, že ich odpady sú sledované. Stúpa čistota odpadu, vyššie miera
triedenia, klesajú náklady na infraštruktúru, lebo sa vyzbiera viac triedených
zložiek, klesá poplatok za skládku. Cieľom je, aby sa postupne prešlo na
množstevný zber, alebo aby občania vykladali len plné nádoby. Potom klesne
počet vyvážaných nádob, klesne počet manipulácii s nádobami a množstvo
vyvezeného odpadu. Možnosti snímania kódov – ručná čítačka, čítačka na QR
kódy, čipmi alebo smetné nádoby zabezpečené gravitačným zámkom. V Košeci
je systém zavedený od apríla 2019. Obec začínala s 1080 nádobami, pri prvom
zbere bol pokles o 20%, občania začali vykladať len plné nádoby. Po troch
mesiacoch bolo vyložených 753 nádob. Štatistiky, ktoré obec získava - o
naplnenosti nádob – koľko odpadu bolo uloženého, či klesá alebo stúpa, celkové
množstvo, miera triedenia. Aké množstvá odpadu sú v rámci jednotlivých
zberov a zvozov. Najdôležitejší údaj - miera triedenia podľa domácností.
Evidencia prehľadu zvozov – koľko trvali zvozy, koľko nádob, vriec bolo
vyzbieraných, vďake koeficientu na hmotnosť aj množstvo odpadu. Prínos
evidencie – kompletný prehľad o počte nádob, identifikácia domácností podľa
miery triedenia, prehľad o množstve odpadov z obce, sledovanie výsledkov
triedenia v oblasti odpadového hospodárstva, možnosť motivačných úľav pre
občanov, úspora na skládkovaní, poriadok v odpadových nádobách.
J. Huňa – o koľko sa v Košeci znížili poplatky za odpad? Ing. P. Majdan
– systém je v Košeci od minulého roka. Ak mala domácnosť vytriedené nad
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určité %, dostala zľavu. Zľava sa poskytovala s mierou vytriedenia nad 60%.
Domácnosti, ktoré vytriedili 40 – 60 % sú motivované triediť viac úspešnejšie,
a dosiahnu zľavu nabudúce. To je prínos evidencie, že každá domácnosť pozná
svoju mieru vytriedenia odpadu.
M. Katerinčin – ako sa zistí objem odpadu, naplnenosť? Ing. P. Majdan –
každá domácnosť, ktorá ma zaevidované svoje nádoby, má zaevidovaný aj
objem. Naplnenosť kontroluje človek realizujúci zber. M. Katerinčin – ak to
závisí od zamestnanca, môže to byť problém. Cena systému? Ing. P. Majdan Evidovať naplnenosť je voliteľné, ide hlavne o počet nádob, vriec. Občania by
mali vykladať plné nádoby. Čo sa týka ceny, starostovi predložil cenovú
ponuku. M. Katerinčin - navrhuje kamerový systém kvôli snímaniu naplnenosti
alebo váhové senzory, čo je však komplikované. Ing. P. Majdan - od r. 2023 sa
ukladá obciam povinnosť váženia odpadu Ministerstvom ŽP. Systém váženia
odpadu sa doteraz v Európe neosvedčil, bol zrušený. Zistili sa rozdiely kvôli
presnosti váh. Druhá vec – ak sa účtuje na váhu, porušuje sa miera triedenia.
Lebo plasty sú ľahké, občan nemá záujem ich separovať, uloží ich do komunálu.
Akákoľvek adresnosť je krok vpred pred neadresnosťou.
Ing. P. Mičuda – štatistiky sú prístupné aj pre domácností? Ing. P. Majdan
- áno, obec poskytne informácie na základe dopytu, do budúcna aj mobilne.
R. Gábor – stále je nutné zberať triedený odpad zvlášť? Odpad, ktorý sa
nezmestí do vriec? Ing. P. Majdan – vec zberovej logistiky - triedené zložky
prepláca obci odpadová zberová spoločnosť, určuje počet vývozov, preto sú
stanovené rôzne dni. Veľkoobjemový odpad sa odovzdáva na zberný dvor.
Starosta obce Ing. J. Šamaj – ohľadne triedenia odpadu mal víziu,
vybudovať zberný dvor, ešte nie je dokončený. Dozrel čas na zmenu, bola obcou
poriadaná brigáda na čistení chotára, rastie záujem občanov o životné prostredie.
Treba podporiť občanov, ktorí odpad triedia, aby boli motivovaní. Preto aj
dnešné zasadnutie má v programe odpadovú problematiku, aby boli občania
informovaní o novom spôsobe nakladania s odpadmi.
K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie návrh nového spôsobu
nakladania a triedenia odpadov v obci od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava
K 15. Bodu: Rôzne
-

Bez príspevkov

K . bodu - Diskusia
Ing. V. Backo – kde je najdlhšie zavedený systém? Ing. P. Majdán – v SR
v Košeci, v ČR už 3 roky. Zapojených obcí majú 90 -120 obcí od štádia
zazmluvňovania po fungujúci systém.
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M. Katerinčin – musím mať svoj kompostér alebo BRO dám do zberného
koša? Ing. P. Majdán – BRO si domácnosť kompostuje v domácnosti alebo obec
zbiera do hnedých nádob raz za 14 dní v období od apríla do októbra. M.
Katerinčin – ja to musím drviť, bez toho kompostovanie nefunguje. Čo mi to
prinesie? Ing. V. Backo – čím menej BRO v komunálnom odpade, tým menší
poplatok. M. Katerinčin – BRO aj tak musím dať do komopostéra. Vyriešia sa
len plasty. Ing. V. Backo – ešte aj sklo, papier a kovové obaly. Ing. P. Majdán
– ide o to, aby sa odpad z komunálneho odpadu presunul do kompostéra alebo
do triedeného odpadu. Starosta obce – ak sa zoberie vzorka 10 popolníc
a vysypú sa na jedno miesto, odpad bude obsahovať BRO, sklo, plast nielen
komunálny odpad. Ide o motiváciu, čo najmenej zložiek nechať v komunálnom
odpade. M. Katerinčin - čo s cintorínskym odpadom, so znečisteným odpadom,
s kartónom? Ing. P. Majdán – viacvrstvové obaly a kartón sa zbierajú, je možné
evidovať aj znečistenosť triedených odpadov. A obec vie vďaka adresnosti
zistiť, kde znečistenosť vznikla a môže dohľadať domácnosť. Pracovať s tým.
J. Huňa – zálohovanie plastových fliaš. Tým sa odbúrajú plasty. Ing. P.
Majdán – povinnosť zálohovania mala prísť v r. 2022. Minulá vláda odsunula
povinnosť na rok 2023. PET fľaše z plastového odpadu tvoria len malú čiastku
a sú najhodnotnejšou komoditou z plastov. Ostatné zložky z plastov nie sú
hodnotné na recykláciu, a tým sa obci nedostanú peniaze naspäť. Lepšie riešenie
by malo byť ekomodulácia. Výrobca, ktorý uvádza výrobok na trh zaplatí za
obal podľa toho, nakoľko je obal zrecyklovateľný. Doteraz výrobcu zaujímalo
koľko zaplatí za obal. Teraz platí, že za sklo ako obal na jogurt zaplatí menšiu
daň lebo je 100% zrecyklovateľný ako za plastový pohár. Treba riešiť rastúcu
mieru vzniku odpadu, žijeme nadspotrebu, kupujeme viac ako spotrebujeme,
prejavuje sa to v smetných nádobách.
J. Parišev – ako s domovým odpadom, čo sa týka potravín? Ing. P.
Majdán – od 1.1.2021 prichádza povinnosť obci – uplatniť výnimku a nemusieť
zberať BRO, ak domácnosti majú kompostéry, alebo zberať do špeciálnych
nádob, so stanovenou frekvenciou zberu, obec má dve možnosti. Ing. J. Šamaj –
obec to bude riešiť cez kompostéry. Veľa domácnosti chová domáce zvieratá, aj
tam sa časť BRO zlikviduje.
J. Parišev – je Košeca pripravená na takýto zber? Ministerstvo ŽP informovalo,
že obce mali dostatočný čas na prípravu a nepovolí výnimky. Starosta obce - to
nie je výnimka, to je možnosť. Ing. P. Majdán – nevie, ako je Košeca
pripravená. ZMOS bojovalo a žiadalo odklad. Ministerstvo ŽP už nepovolilo.
Zostali 2 možnosti od 1.1.2021 pre obce na likvidáciu potravinového odpadu kompostér v domácnosti alebo zber do nádob.
M. Kateričin – zber kartónu? Starosta obce – uvažovala obec, ale nemá
vybavený zberný dvor, buduje ho z vlastných prostriedkov. Obec ohradila
priestor, spevnila plochu. Ak bude vyhlásená výzva, obec sa zapojí, aby mohla
dokončiť zberný dvor. Chce činnosť smerovať pre ľudí, ale musia byť vytvorené
podmienky na uskladnenie, inak sa znehodnotí.
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M. Katerinčin – podporí obec, ak bude potrebovať lis na kartóny a papier, tak
ho podaruje obci s certifikátom.
Ing. V. Backo – ide o to , aby nebol odpad v priekopách.
Ing. P. Majdán - poďakoval za pozornosť. Starosta obce sa poďakoval
regionálnemu zástupcovi za účasť a predstavenie systému triedenia odpadov.
J. Parišev – v správe starosta informoval o nových pedagógoch v ZŠ,
odkiaľ sú, či sú na plný úväzok? Je prekvapený, že dlhoroční pedagógovia
odchádzajú. Starosta obce – 2 nové učiteľky sú z Bolešova: Mgr. J. Holíčková,
Mgr. A. Aujeská a Bc. E. Šubová z Košece, všetky sú na plný úväzok.
J. Parišev – z VZN sa nedozvedel, kedy je ambulantný predaj. J.
Hošmánek – príležitostný trh a ambulantný predaj je riešený iným nariadením VZN o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu
a ambulantnom predaji, účinným od 26.3.1999, doplneným Dodatkom č.1,
účinným od 24.4.2010 a Dodatkom č.2, účinným od 8.7.2015. J. Parišev navrhoval ambulantný predaj každý deň. V Horovciach kedykoľvek ambulantný
predaj vyhlásia. Aká je to pomoc občanom? Starosta obce – od 1999 platí toto
VZN, odvtedy neboli pozmeňujúce návrhy, nikto z občanov nenavrhol pridať
ďalšie dni k strede a štvrtku. J. Parišev – prečo sa jeho pripomienky nedali do
VZN? Starosta obce – legislatívne nesúvisia podmienky ambulantného predaja
s pravidlami času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Dulov. Sú to dve rôzne VZN. Pripomienku na rozšírenie ambulantného predaju
rieši VZN z roku 1999. J. Parišev – nevie si predstaviť kontrolnú činnosť
podmienok VZN hlavnou kontrolórkou v nočných hodinách na kultúrnej akcii,
keď nie je z obce. Starosta – návrh J. Pariševa bol akceptovaný, na výkon
kontrolnej činnosti bola doplnená komisia verejného poriadku. Kontrolór
nemôže byť vylúčený z Čl. V návrhu VZN, nakoľko podľa § 18d, ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je povinný kontrolovať dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov.
J. Parišev – oslavy výstavby kostola. Prídu pozvaní hostia, ale máme
rodáka kňaza Mariána Pagáča. Za 20 rokov sme ho nepozvali. Máme tu
všelijaké oslavy. Okrem toho máme kňazov ďalších spojených s Dulovom:
Ladislav Vrábel, Milan Kozák, p. Meliš – neviem, či o takýchto ľuďoch poslanci
viete. Na kaplnku v strede obce navrhuje umiestniť tabuľku – o požehnaní,
zasvätení, o zvone. Tak sa občania viac dozvedia. Zvon nie je funkčný. Kaplnka
nemá dažďové zvody, zvnútra podlieha vlhku. Starosta obce – keď sa v obci
konajú slávenia, pri ktorých sú účastní iní kňazi, oslovuje správcu farnosti kvôli
hosťom. Spomínaná kaplnka bola prvá, ktorá sa rekonštruovala. Nemá tabuľku,
všetky ostatné majú, dorobí sa. Takisto dažďové zvody sľúbil občan, že spraví
sponzorsky, doteraz ich nespravil. Oprava zvonu je už objednaná.
J. Parišev – za 20 rokov sa nepozval rodák M. Pagáč. Starosta obce – môže ho
pozvať na obecný úrad, nie slúžiť omšu, o tom nerozhoduje.
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Starosta obce Ing. J. Šamaj poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zápisnica je prečítaná a overená
v. r.
____________________________________
Overovatelia
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