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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 27. októbra 2020 

 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny, ospravedlneníIng. Ing. P. Mičuda, 

hlavná kontrolórka A. Dobrodejová 

Overovatelia:  J. Hošmánek, J. Pánov 

 

Zapisovateľka: Mgr. K. Tomanová 

 

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

na počet prítomných  poslancov 6, je zasadnutie uznášaniaschopné.  Program 

zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Správa o činnosti 

3. Návratná finančná výpomoc z MF SR 

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – predĺženie platnosti 

5. Kamerový systém pre zberný dvor 

6. Rôzne   

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Ing. J. Šamaj, starosta obce predložil program poslancom na schválenie. 

 

Poslanci hlasovali o schválení programu rokovania OZ 

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 2.bodu:  Správa o činnosti 

Starosta obce Ing. J. Šamaj predložil správu o činnosti od posledného 

zasadnutia. Otvorenie školského roka v ZŠ a MŠ prebehlo za dodržania 

hygienických opatrení počas Covid-19. V ZŠ sa vymenili učiteľky, súčasná 

riaditeľka je rozhodnutá odísť, ale zostane v pracovnom  pomere, dokiaľ obec 

nenájde náhradu. 

Medzi hasičskou zbrojnicou a kostolom sa revitalizovalo verejné 

priestranstvo. Súčasne sa osadili pamätné tabule pri kostole.  

V polovici septembra sa konali dulovské hody – dožinky na školskom 

dvore. Počas dňa bola predvedená poľnohospodárska technika, historická 

vojenská technika, prezentácia DHZ, deti sa vozili na poníkoch. Hudobné 
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sprevádzanie akciou zabezpečil DUO-MIX. Poľnohospodárska technika bola 

požehnaná p. kaplánom. Pre návštevníkov bol podávaný guláš a občerstvenie 

zabezpečil J. Hošmánek. Na druhý deň obec oslavovala 20. výročie postavenia 

kostola, prišiel biskup T. Galis, ktorý slúžil svätú omšu. Pri príležitosti výročia 

boli odhalené pamätné tabule o výstavbe kostola a rodáčke M. Novosádovej. 

Sprievodné slovo predniesol kňaz Daniel Dian. Pri kostole bolo pripravené 

agapé, hudba, ľudia sa zabavili. V pondelok sa konala krížová cesta na Galovicu 

za účasti p. kaplána. Na 4. deň obecných slávností bol sviatok Sedembolestnej P. 

Márie, sv. omšu slúžil doc. J. Sedláček.  

Obec začala s výstavbou pamätníka Behu okolo Dulova, vybudoval sa 

chodník, bol osadený pamätník. V lome v Ladcoch bola vybratá skala na 

pamätník, po obrúsení kameňa bola osadená pamätná  tabuľa. Beh sa z dôvodu 

vyhlásených opatrení nekonal. Bola pripravená štafeta za účasti 50 ľudí, tiež to 

opatrenia neumožnili. Nakoniec bol odhalený len pamätníkza účasti víťaza 5. 

ročníka M. Katerinčina a A. Dobrodenku, víťaza 3. ročníka. Starosta obce 

poďakoval všetkým organizátorom doterajších ročníkov, takisto pretekárom. P. 

Kaplán požehnal pamätník. Zozbierali sa fotografie z minulých ročníkov. Ak sa 

bude konať beh, budú vystavené. Na 95% bol beh pripravený – medaile, poháre, 

upomienkové darčeky, no nemohol sa konať. 

Počas silných dažďov sa vytvoril z dažďovej vody „bazén“ pri lipách, 

voda bola odklonená z „tuchynského jarku“ smerom k železničnej stanici. 

Vodné cesty sa obnovujú, aby sa vody dostali mimo zastavané územie. Problém 

vznikol pri rodinných domoch  Čillingová – Pacík – Brnák. Priekopa bola 

deravá a pretekala. Tiež pod niektorými mostami nebol prečistený priestor. 

Niektoré priestory prečistil P. Pacík a Ing. M. Staňo. Vodný tok sa nasmeroval  

k lipám. S Ing. M. Staňom obec spraví terénne úpravy, aby voda išla mimo 

zastavané územie, bokom od dediny. Keď sa opraví breh pri V. Čillingovej, zo 

zásobníka pred železnicou môže voda  postupne odtekať. Chybou je, že sa 

neudržujú potoky, korytá zarastajú.  Tiež dažďové vody popreplachovali 

kanalizáciu. Podľa kamerového systému majú Horovce horšiu kanalizačnú sieť 

s prepadmi. Pri veľkých dažďoch to vyplavuje nečistoty a potom sú problémy na 

ČOV s obnovením stavu.  

Zo strechy KD začalo zatekať. Starosta obce požiadal Z. Fašianka 

o kontrolu stavu. Zistili, žeokná na streche nemajú parapety a to je dôvod 

zatekania. Strecha si vyžaduje opravu, tiež komíny. Tie by sa mohli znížiť 

a opraviť.  

Pokračovalo čistenie a monitorovanie kanalizácie spoločnosťou M. 

Gerharda s tým, že sa čistil posledný úsek, aj od sedimentov.  

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovnéuznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o činnosti  
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K 3. bodu  - Návratná finančná výpomoc z MF SR 

 Ing. P. Mišík predložil správu k návratnej finančnej výpomoci (ďalej len 

NFV). V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších 

územných celkov v roku 2020 ovplyvneným ochorením COVID-19 má vláda 

SR záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. 

Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb 

v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR  č. 494 z 12. augusta 2020 budú 

poskytované bezúročné NFV subjektom územnej samosprávy na výkon ich 

samosprávnych pôsobností.NFV bude obci poskytnutá na základe žiadosti 

do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Žiadosť obec 

podáva v termíne do 31. októbra 2020. Výpadok „dane“ pre obec Dulov je vo 

výške 17.354 €.NFV je možné použiť do konca roka 2020 na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020. Odklad prvej splátky NFV je odložený do roku 

2024 a posledná splátka je určená na rok 2027. Poskytnutím bezúročnej NFV 

s odkladom splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla 

viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi, a preto môže 

obec použiť NFV v plnom rozsahu výlučne na účel financovania výkonu 

samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. Obec zodpovedá za to, 

že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu 

a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Limity dlhu a dlhovej služby 

preveruje hlavná kontrolórka obce. 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné  uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 

obce o kontrole limitov dlhu a dlhovej služby 

 

Poslanci hlasovali o schválení prijatia NFV, podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vo výške 17.354 € 

poskytnutej veriteľom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. 

augusta 2020 za podmienok uvedených v zmluve o návratnej finančnej 

výpomoci za účelom výkonu samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 

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 
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K 4. bodu  - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – predĺženie platnosti 

Správu k predĺženiu platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

(ďalej len “PHSR“) predložil R. Gábor. PHSR obce poskytuje komplexný 

pohľad na stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické 

ciele, rozvojové priority a strategické oblasti.  Cieľom spracovania PHSR obce 

je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a perspektívy a šance obce 

v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické ciele, 

rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku. Zároveň je 

východiskový pri čerpaní finančných prostriedkov z dotácií poskytovaných 

Európskou úniou. PHSR obce Dulov 2014 – 2020 vypracovala Miestna akčná 

skupina Vršatec. Na jeho príprave sa podieľal riadiaci tím, ktorý bol zložený zo 

zástupcov obce, mimovládneho sektora a podnikateľského sektora a zástupcov 

dodávateľa - MAS Vršatec.  Do jeho tvorby bola zapojená aj verejnosť – formou 

vypĺňania dotazníkov a bolo uskutočnené aj stretnutie s občanmi. Aktuálny 

PHSR je možno pozrieť na webovom sídle obce. Zo súčasného PHSR nie sú 

dosiahnuté všetky strategické ciele v hospodárskej sociálnej ani 

environmentálnej oblasti (Príloha č. 1). Do vypracovania nového PHSR sa 

navrhuje predĺžiť platnosť súčasného PHSR.  

 

Poslanci hlasovali o schválení predĺženia platnosti aktuálneho PHSR  2014-2020 

do doby schválenia nového PHSR 

Výsledok hlasovania: 

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

                                    Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, R. Gábor) 

Proti:  0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 5. bodu –Kamerový systém pre zberný dvor 

 Starosta obce Ing. J. Šamaj skonštatoval, že zberný dvor sa osvedčil, no 

niektorí občania nedodržiavajú vydané nariadenia. Pri zbernom dvore je 

možnosť odložiť konáre zo stromov, no občania tam vyvážajú aj zelený odpadzo 

záhrad a bio odpad. To je jeden z dôvodov, prečo tam budú umiestnené  

kamery.Zisti sa pôvodca odpadu. Tiež tam vyvážajú pneumatiky, tieto má 

preberať pneuservis, nie obec. Tiež sa tam dostávajú vyradené časti vozidiel. 

Ľudia platia dane, ale pomáha to podnikateľom, ktorý sa takto zbavujú odpadu. 

Kamery budú 4, aby zachytávali všetky smery a zabezpečia lepšiu kvalitu 

separovania odpadu. Monitor bude v kancelárii starostu, bude zabezpečený aj 

záznam. Na zbernom dvore je už pripravený stožiar, spoločnosť KELCOM 

Dubnica, víťaz verejného obstarávania, zrealizuje zákazku. 

R. Gábor – navrhuje dlhšiu otváraciu dobu zberného dvora. Starosta obce 

– sme malá obec, vyžaduje si to väčšie mzdové náklady. Starosta obce plánuje 

zabezpečiť 2 kontajnery na uskladnenie odpadu, na nado krytie priestoru. 

Zamestnanci by dotrieďovali odpad – napr. rozobratie nábytku. Vo 
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veľkoobjemových kontajneroch s nachádza viaczložkový odpad, ktorý by 

zamestnanci mohli vytriediť. V súčasnosti je zberný dvor otvorený od 7. do 9. 

hodiny, v sobotu od 8. do 10. hodiny. 

 

Poslanci hlasovali o schválení dodávky a montáže  kamerového systému pre 

zberný dvor vo výške 2.709,60 € spoločnosťou KELCOM Dubnica spol. s r. o. 

v rozsahu 4 kamier  

Výsledok hlasovania: 

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

                                    Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, R. Gábor) 

Proti:  0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 6. bodu – Rôzne 

 Ing. V. Backo – zavedením kamier sa odhalia pôvodcovia skládok, mal by 

sa zaviesť prevádzkový poriadok so sankciami za jeho porušovanie. Keď sa 

vyskytne incident, aby  obec vedela, ako ho riešiť.  Starosta obce – zberný dvor 

je realizovaný z vlastných prostriedkov obce. Bude vypracovaný prevádzkový 

poriadok, ktorý bude obsahovať aj sankcie. Obci vznikajú náklady na likvidáciu 

odpadov zo zberného dvora, budú sa evidovať pôvodcovia odpadu. Ing. P. Mišík 

– so starostom navštívili Trnavú Horu, kde je zavedený kamerový systém, 

kamery pôsobia výchovne, pomocou nich dopátrali zlodeja. Ing. V. Backo – 

bolo by dobré snímať aj prístupové cesty k Váhu, zistia sa pôvodcovia 

znečistenia chotára.  

A.Dobrodenka – za separovanie ktorých zložiek obec dostáva úhrady? 

Starosta obce Ing. J. Šamaj – za vyseparované zložky skla, kovov, 

elektroodpadov a olejov. Starosta obce – v obci boli zrušené zberové miesta 

separovaných odpadov, občan si odpad ukladá v domácnosti do spoločného 

zberu. Na zberný dvor by sa zišla mechanizácia a tiež taký zamestnanec, ktorý 

by si vedel sám poradiť so separáciou a nečakal na pokyny starostu.  

 Ing. J. Šamaj, starosta obce uzatvára diskusiu o odpadoch. Súhlasí 

s návrhom Ing. V. Backa na vypracovanie prevádzkového poriadku so 

sankciami. A tiež žiada námety od poslancov na prepracovanie separácie 

odpadov. 

Starosta obce Ing. J. Šamaj – informoval o príprave projektov. Pod 

krovom ZŠ sa pripravuje miestnosť pre kotolňu, Ing. Arch. Michálek pripraví 

projekt. Predtým sa vypratá povala.  Na ČOV je potrebné dokončiť kalové 

hospodárstvo a obstarať  unimobunku pre pracovníkov za účelom šatne.Ing. V. 

Backo – je možné už pripravovať projektovú dokumentáciu na pozemky za 

školou? Starosta obce – dokiaľ nie sú rozdelené pozemky, tak nie. Ing. P. Mišík 

– je možné pokračovať aj s projektom kanalizácie k firme Ramil. Ak budú 

výzvy, aby sa mohla obec zapojiť.  Pripraví sa projekt na rekonštrukciu KD.  
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Ing. V. Mišík – na zateplenie ZŠ je projekt? Starosta obce – áno. Ing. M. 

Mišík – kotolňa môže byť aj v rohu školy pristavaná. Starosta obce – kotolňa  sa 

plánuje v podkroví.  

Ing. V. Mišík – navrhuje v projektoch určiť priority – ZŠ, KD, cesty. 

Vytvoriť zásobník projektov, aby mohla obec reagovať na zverejnené výzvy. 

Ing. V. Backo – podporuje výsadbu stromov – ako vetrolamy, ochrana 

pred povodňou, zrealizovať v rámci zverejnenej výzvy. Starosta obce – 

pripomenul, že obecný úrad pripravuje list na Povodie Váhu, v ktorom 

upozorňuje na poškodenie vodnej  cesty – priekop a žiada nápravu. Tiež by sa 

rád stretol s občanmi so „Súhrady“. Pri novopostavených domov sa vlastníci 

dostali až k štvormetrovej priekope, ktorú využívajú vo svoj prospech. 

Upozornia sa, aby sa o priekopu starali, nie obec. 

Ing. V. Backo – navrhuje pozývať občanov po uliciach na verejné 

zhromaždenie a riešiť problémy jednotlivých častí obce. Zvlášť preto, keď 

občania sa nezúčastňujú zasadnutí OZ. Starosta súhlasí.  

Starosta obce Ing. J. Šamaj na záver opakuje, ktoré projekty by sa 

realizovali: rekonštrukcia ZŠ, najmä zmena vykurovania, projektová 

dokumentácia na KD, cesty okolo kostola, pokračovať s inžinierskymi sieťami.  

Ing. V. Backo – pripraviť prechod pre chodcov pri cintoríne. Starosta obce – je 

treba, aby prechod nadväzoval na chodníky. Môže sa pripraviť projekt, zvýši sa 

bezpečnosť. Starosta obce navrhuje osvetlenie priestoru pamätníka 4 bodmi 

osvetlenia do výšky 3 m. Bude napojené na verejné osvetlenie. Na druhý rok sa 

zrealizuje výsadba, osadia sa lavičky.  Strechu na KD bude treba opraviť.  

Starosta obce – navrhuje zrealizovať prístrešok na školskom dvore, keď 

škola bude  mať vyučovanie vonku a zároveň pri oslavách bude slúžiť.   Sedlová 

strecha na drevených stojkách, otvorené zo všetkých strán a podlahe betón. 

Navrhuje rozoberateľný prístrešok zrealizovať svojpomocne -  ako ochrana pred 

slnkom a dažďom. 

J. Hošmánek  - ako sme s odvodnením MŠ? Starosta obce – je potrebné 

zrealizovať aj odvodnenie cesty pri MŠ.  

Ing. V. Backo – je potrebné riešiť aj parkovaciu politiku v obci. 

Starosta obce Ing. J. Šamaj – monitoring kanalizácie umožnil zistiť 

kvalitu kanalizačných prípojok. Výsledok dostane obecný úrad ako video 

a popis. Následne sa spraví kontrola napojenosti. Ing. V. Mišík – dokedy to bude 

zhotovené? Starosta obce – čiastočne už je to zhotovené.  

 

K 7. bodu  - Diskusia 

          Neboli diskusné príspevky. 

 

 

Starosta obce Ing. J. Šamaj poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  
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Zápisnica je prečítaná a overená 

 

 

v. r. 

___________________________________ 

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

 

 


