Číslo 44.
I., II., III. /2016

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania...
...začiatkom marca nám z Turčianskej vodárenskej
spoločnosti (TURVOD) doručili projektovú
dokumentáciu pre stavebné konanie na stavbu
Odkanalizovanie obcí Dubové , Budiš, Jasenovo,
Rudno, Liešno, Kaľamenová. Dňa 8.3. zasadalo
mimoriadne obecné zastupiteľstvo za účasti
zástupcov TURVOD-u Ing. Chudíkovej –
riaditeľky pre rozvoj a investície a p. Svitekovej –
vedúcej úseku majetkovo- právnych záležitostí.
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s projektom
navrhnutého odvedenia odpadových vôd z obce do
ČOV Diviaky. Uloženie potrubia je plánované pravou stranou vedľa cesty
smerom do Diviak po priľahlých poliach. Na uvedenej trase ja veľké
množstvo vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude potrebné umiestniť
kanalizáciu. Z toho dôvodu je potrebné zo strany TURVOD-u osloviť
všetkých spoluvlastníkov a uzatvoriť s nimi zmluvu o budúcej zmluve na
osadenie potrubia. Toto plánujú zrealizovať do konca tohto kalendárneho
roka.
V ďalšom rokovaní sa obecné zastupiteľstvo oboznámilo s projektom
osadenia hlavných zberacích potrubí po našej obci. Veľká väčšina potrubí je
plánovaná po miestnych komunikáciách, iba v nevyhnutných prípadoch je
potrebné ju umiestniť, alebo čiastočne zasiahnuť do súkromných pozemkov.
V takom prípade budú vlastníci oslovení na rokovanie o uzatvorení zmluvy
o budúcej zmluve (tu je tiež predpoklad uzatvorenia zmlúv do konca tohto
kalendárneho roka). Väčšina rozvodov v obci sa bude robiť pre samospád
(gravitačne), len v časti obce Mokrá štvrť pri Evanjelickom kostole, pri
rodinnom dome č.s. 200 (Hulla J.) sa bude musieť odpadová voda pretláčať
prečerpávacou stanicou. Všetka odpadová voda z obce sa bude sústreďovať
pri starom futbalovom ihrisku v prečerpávacej stanici, ktorá ju bude tlačiť
ďalej do ČOV Diviaky.
Projekt počíta s cca 90% odkanalizovaním územia obce. Problémovými
časťami zostali koncové domy v uliciach, ktoré sú veľmi ďaleko,
odkanalizovanie časti obce Vo mlyne a pri Poľnohospodárskom družstve.
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Tieto časti budú riešené individuálne v spolupráci TURVOD s obcou
a obyvateľmi z uvedených lokalít.
Pri budovaní hlavných rozvodov po obci, stavebná firma v rámci
financovania stavby, dovedie napojenie pre domovú prípojku občanom na
okraj cesty (okraj asfaltového koberca).
Z tohto miesta si každý vlastník rodinného dumu bude musieť po vlastnom
pozemku vybudovať prípojku na vlastné náklady. V prípade, že občan
nevyužije túto možnosť (vyvedenie pripojenia na hlavné potrubie mimo
cesty) a neskôr, po skolaudovaní stavby, bude mať záujem o pripojenie sa na
kanalizáciu, bude znášať všetky náklady – na pílenie asfaltu, vykopanie ryhy
v ceste, pripojenia sa do hlavného zberacieho potrubia, následné zahrnutie
a opravu asfaltu. Poslanci OZ diskutovali aj o cenách prípojok na
súkromných pozemkoch. Cena sa nedá vyčísliť paušálne, lebo je ovplyvnená
rôznymi podmienkami na pozemkoch vlastníkov rodinných domov – dĺžka
prípojky, niektoré práce si dokáže vlastník urobiť sám, materiál si kúpi
lacnejšie,......
Po prediskutovaní plánovanej akcie, zodpovedaní otázok a pripomienok
poslanci uvedenú dokumentáciu jednomyseľne schválili.
Po dodaní vyjadrení aj z okolitých obcí, TURVOD začne oslovovať
vlastníkov pozemkov s tým, aby do konca kalendárneho roku 2016 prebehlo
stavebné konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
TURVOD bude žiadať dotáciu na realizáciu uvedenej stavby z eurofondov.
Až po jej schválení prebehne výberové konanie na firmu, ktorá bude
realizovať stavbu. Verím, že sa všetky tieto podmienky podarí firme
TURVOD čo najrýchlejšie splniť, aby sa odkanalizovanie tohto regiónu
začalo v blízkej budúcnosti.
Podľa zákona je povinnosťou obyvateľov obce po vybudovaní
kanalizácie sa pripojiť. Každý občan je povinný nakladať s odpadovými
vodami tak, aby neohrozoval životné prostredie. Z toho vyplýva, že po
vybudovaní kanalizácie v našej obci sa už budú všetky odpadové vody
odvádzať do ČOV Diviaky. To znamená, že aj tí občania, ktorí sa
nepripoja do kanalizácie, budú musieť vyvážať odpadové vody len tam.
Následne budú musieť dokladovať potvrdením, ako zlikvidovali svoje
odpadové vody. Je na každom z nás, aby sme svojim prístupom pomohli
chrániť svoje životné prostredie.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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„Naučili sme sa lietať ako vtáci, plávať vo vode
ako ryby, naučme sa spolu žiť ako ľudia.“

Správa o činnosti JDS Dubovom za r. 2015
Ako ten čas rýchlo letí, ani sme sa nenazdali a je tu štvrté výročie
založenia našej organizácie. My skalné, sa stretávame každé 2 týždne v nepárny
týždeň o 14:00 hod. Naše stretnutia bývajú pestré a zaujímavé.
V januári na prvom stretnutí predniesla každá členka novoročný vinš, na
ďalšom sme si pripravili posedenie pri zemiakovej babe. Vo februári naša kuchárka
A. Lettrichová, ktorá na každé stretnutie má dobré nápady na spestrenie nášho
posedenia, sme robili praženicu s klobásou a slaninou. V. Boďová priniesla výborné
pampúchy a fašiangové posedenie sa vydarilo, aj sme si zaspievali. Na každé
výročie nám A. Lettrichová donesie tortu aj pri príležitosti jej narodenín. Na
hodnotiacu schôdzu nám A. Beláková upiekla koláč a po oficiálnej časti sme si
posedeli pri hre a speve Maroša Boďu a Katky.
Naše dve členky navštívili p. Emíliu Rusnákovú, nakoľko pre svoj
zdravotný stav už nemôže chodiť medzi nás.
V marci sme spolu s MSČK mali zdravotnú prednášku aj s praktickými
ukážkami „Prvá pomoc“ s Mgr. Jankou Agricolovou, ktorá pracuje ako operátorka
na záchranke v Žiline.
Nezabudli sme ani na Marec mesiac knihy. E. Kmeťová si pripravila obsah
z knihy „Nahí strážcovia raja“ a prežili sme ďalšie príjemné popoludnie. Na
tvorivých dielňach v spolupráci s MSČK s detičkami MŠ a po obede ZŠ máme
dobrú spoluprácu s p. učiteľkami a vychovávateľkou MŠ a ZŠ pri príprave perníkov,
zdobenia vajíčok a rôznych veľkonočných ozdôb, a v decembri aj vianočných
ozdôb.
V apríli sme si pripomenuli a minútou ticha uctili pamiatku na p. učiteľku
Máriu Benákovú a pospomínali sme, čo všetko urobila pre našu obec.
V júni sme oslávili Vierkine Boďovej krásne, okrúhle životné jubileu.
Posledný týždeň sme si posedeli pri dobrom guľáši, ktorý sme si sami pripravili
a dobrých zákuskoch, tých ktorí mali narodeniny a meniny do konca júla a aj sme si
zaspievali. Účasť bola hojná aj keď už začínali prázdniny.
Máme starostlivosť o partizánske hroby a dolu na cintoríne pri kríži,
staráme sa aby hroby a okolie boli upravené a čisté.
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Po prázdninách na prvom stretnutí sme piekli kuracie stehienka, pospomínali na
zážitky z leta, zablahoželali sme Elenkám a ostatným čo mali narodeniny a meniny
od augusta.
V októbri nás Vierka Boďová oboznámila so zájazdom po stopách SNP, na
ktorom sme sa zúčastnili s organizáciou JDS Martin. Aj keď počasie až tak neprialo,
zájazd a nálada boli vynikajúce. Navštívili sme Zvolen – cintorín Sovietskej
a Rumunskej armády. Anička Lettrichová s Vierkou Boďovou objavili hrob, kde
boli z Dubového prevezení rumunski vojaci, zostavili sme sa v Kremničke
a pokračovali do B.B. do múzea SNP. Obed sme mali v peknom prostredí v Starých
Horách, kde po obede sme navštívili kostol. Boli sme pozrieť aj na pútnickom
mieste. Odporúčam, bol to pekný výlet. Ešte tento mesiac sa naše dve členky
zúčastnili kúpeľného pobytu v Nimnici.
11.11. o11:11 hod. rozozvučaním zvonov, recitáciou v rozhlase sme si
pripomenuli Deň vojnových veteránov a Deň červených makov ako poetického
symbolu obetí svetového konfliktu. Položením kytice červených makov, ktoré
znázorňujú preliatu krv vo vojnách, sme vzdali hold tým, ktorí sú zaznamenaní na
pamätných doskách na kultúrnom dome a cintoríne.
V novembri sme sa zúčastnili v Malom Čepčíne na priateľskom stretnutí
OO JDS, kde sme strávili príjemné popoludnie pri kvíze, koláčoch a hudobnej
kapele „Seniorka“ z Turč. Teplíc.
V decembri sme mali Mikuláša (Vierka Boďová) a čerta A. Lettrichová. Od
Mikuláša sme dostali aj darčeky. Vierka nás milo prekvapila malým, ale osožným
darčekom (fazuľa, cibuľa, orechy a rôzne drobnosti, ktoré boli zabalené). Srdečná
vďaka !
Posledné posedenie bolo pri kapustnici. V. Boďová predniesla báseň a A.
Lettrichová vianočné prianie. Nakoniec sme si zaspievali aj Tichú noc a popriali
príjemné sviatky.
Všetkým členkám, ktoré pravidelne navštevujú naše stretnutia a vždy
donesú výbornú náladu, dobré nápady, dobré koláče a aj niečo na zahriatie veľmi
pekne ďakujem aj ostatným, ktorí len občas nás prídu pozrieť. Pozývam aj ostatných
dôchodcov, želám im, aby medzi nás radi chodili a priniesli dobré nápady pre
obohatenie našej činnosti. Získali sme 6 nových členov.
Chcem poďakovať OcÚ aj p. starostovi Ing. Ľubomírovi Lettrichovi za
priestory, ktoré máme k dispozícii a za dobrú spoluprácu s našou organizáciou.
Želám všetkým veľa zdravia, šťastia a dobrých uskutočniteľných nápadov, aby sme
sa na našich stretnutiach cítili dobre.

JDS DUBOVÉ
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Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Dubovom za
rok 2015.
Od poslednej výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 23. januára 2015 uplynul rok
a z toho dôvodu sme hodnotili našu činnosť v uplynulom roku 30. januára 2016.
Pochválili sme sa dosiahnutými výsledkami, ale tiež sme spomenuli úlohy, ktoré sa
nám splniť nepodarilo a vytýčili sme si úlohy, ktoré budeme zabezpečovať v priebehu
tohto roka. Tiež sme poďakovali kolektívom a jednotlivcom za vykonanú prácu
v uplynulom roku.
Stav našej členskej základne k 1.1.2016 je 99 členov, z toho je 19 žien. V priebehu
roku 2015 sa z rôznych dôvodov odhlásilo 11 členov a získali sme 8 nových členov. Aj
v roku 2016 zostáva dôležitou úlohou získavať za členov našej organizácie najmä
mladých ľudí.
Činnosť nášho hasičského zboru bola v roku 2015 pomerne bohatá a pestrá.
V jarných mesiacoch sme museli zasiahnuť pri vypaľovaní suchej trávy v areáli
bývalých Zberných surovín. Včasným zásahom sme hroziaci požiar lokalizovali a tým
zabránili jeho rozšíreniu do okolia. V ďalšom priebehu roka sme už nezasahovali pri
žiadnom požiari ani pri živelnej pohrome. Uskutočnili sme jedno taktické cvičenie
a zúčastnili sme sa aj okresného taktického cvičenia.
To čo sa nám v minulosti veľmi darilo bola práca s mládežou pri príprave na hru
„Plameň“, kde sme dosahovali výborné výsledky. V uplynulom roku sa nám to
nepodarilo a hry „Plameň“ sme sa nezúčastnili. Zostáva našou úlohou v tomto roku
pripraviť družstvo mladých požiarnikov a zúčastniť sa okresného kola tejto hry.
Okresné kolo pripravenosti dorastu a dospelých sa konalo v Mošovciach. Zúčastnili
sme sa jedným družstvom dorastu a jedným družstvom mužov. Dorastenci obsadili šieste
miesto a družstvo mužov sa umiestnilo na desiatom mieste.
Aj v roku 2015 sme z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obdržali ďalšiu
dotáciu v sume 2000 Eur. Za tieto prostriedky sme nakúpili ďalšiu potrebnú výzbroj
a výstroj pre potreby nášho hasičského zboru. Dotácia bola zúčtovaná a odoslaná na MV
SR v stanovenom termíne.
Na úseku brigádnickej činnosti sme uskutočnili brigády pri úprave požiarnej
zbrojnice, pri údržbe a opravách požiarnej techniky, vyčistení a vybielení garáže. Tiež
sme zabezpečovali polievanie prírodného klziska.
Na úseku kultúrnej činnosti sme začiatkom roka uskutočnili Fašiangový sprievod
obcou a fašiangovú veselicu.
Aj v tomto roku chceme pokračovať v rôznych činnostiach nášho hasičského zboru.
Úlohy sú obsiahnuté v pláne činnosti na r. 2016, ktorý bol predmetom rokovania
výročnej členskej schôdze nášho DHZ, ku ktorému sa mohli členovia vyjadriť, prípadne
ho doplniť.
Na záver by sme chceli vysloviť poďakovanie za pomoc a spoluprácu nášmu
Obecnému úradu a Okresnému výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Turčianskych
Tepliciach.
Vladimír Lichner
predseda DHZ Dubové
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Aj naši hasiči sa dočkali
Dobrovoľní hasiči majú nezastupiteľnú úlohu v živote obce. Okrem
zásahov pri väčších, či menších požiaroch, sú nápomocní obyvateľom pri
povodniach a prívalových dažďoch. Zásahová technika v obci má však už na
svojom konte množstvo rokov. Preto sme sa potešili, keď nám bolo
oznámené, že naša obec v rámci programu postupného skvalitňovania a
modernizácie hasičskej techniky dostane repasovanú TATRU 148. V sobotu
20.2.2016 o 15,00 hod. prišiel priamo na aute podpredseda vlády SR a
minister vnútra Róbert Kaliňák a predseda žilinského VÚC Juraj Blanár. Po
privítaní a krátkom príhovore starostu obce Ľubomíra Lettricha sa slova ujal
minister vnútra, ktorý vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov a pochválil
mladých , že netrávia čas len pri počítači, ale ho venujú aj pre prácu v DHZ
Dubové. Po podaní hlásenia veliteľov DHZ Jánom Verešom mu minister
vnútra spolu s predsedom VÚC, prezidentom HaZZ gen. Alexandrom
Nejedlým a krajským riaditeľom KR HaZZ plk. Jaroslavom Kapusniakom
odovzdal kľúče od novej tatrovky. Spolu so starostom obce následne
minister vnútra pokrstil auto šampanským. Slávnostnú chvíľu spestrilo
vystúpenie folklórnej skupiny Prameň. Na stretnutí sa zúčastnili v hojnom
počte aj obyvatelia obce, ktorí po slávnostnom odovzdaní mali priestor na
neformálny rozhovor a fotografovanie sa s ministrom vnútra R. Kaliňákom a
predsedom VÚC J. Blanárom. Nová technika je pre obec a náš DHZ určite
veľkým prínosom. Zvýši akcieschopnosť dobrovoľných hasičov a bude im
slúžiť na vykonávanie zásahov, ktoré súvisia s činnosťou DHZ. Aj keď
novému prírastku v požiarnej zbrojnici sa tešíme, dúfame, že ozajstných
zásahov bude čo najmenej.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Novoročný stolnotenisový turnaj
Dňa 16. januára 2016 sa uskutočnil v našej obci Dubové 2.
ročník stolnotenisového turnaja. Na turnaji sa zúčastnilo 18
súťažiacich. Zápasy prebiehali v priateľskej atmosfére a nebola núdza
o okulahodiace výmeny. Víťazom 2. ročníka stolnotenisového turnaja
sa stal Šošovička Tibor. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.
Dobrú atmosféru stolnotenisového podujatia spríjemňovala chutná
kapustnica s občerstvením.
Naša vďaka patrí starostovi obce a všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k zorganizovaniu turnaja. Bez týchto ľudí by sa len veľmi
ťažko podarilo zorganizovať tak vydarené podujatie.
Tibor Šošovička

Foto: Stanislav Lettrich
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Zo života základnej školy
Naša škola patrí medzi málotriedne, s malým počtom žiakov
21, ale jej činnosť je pestrá. Svedčia o tom aj aktivity presahujúce
rámec školy. Tak ako každý rok, aj ten na začiatku II. polroka sme sa
zúčastnili okresného kola Pytagoriády, na ktoré postúpili zo školského
kola 2 žiačky 3. ročníka A. Musilová a V. Cipárová. Zúčastnila sa ho
V. Cipárová, ktorá obsadila pekné 10. miesto. V recitačnej súťaži
Vajanského Martin vzorne školu v Turč. Tepliciach reprezentovali:
v prednese poézie A. Kevická, ktorá získala čestné uznanie
a v prednese prózy V. Cipárová.
Žiaci 2. a 4. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže
Čitateľský oriešok. Bolo to čítanie s porozumením, vyjadrené aj
výtvarne. Do finále výtvarnej súťaže vybrali po 333 prác z každého
ročníka (zo 4000, resp. 5000 prác). Z našej školy vybrali práce týchto
žiakov:
2. ročník – M. Hulla
3. ročník – V. Cipárová, A. Musilová
4. ročník – A. Kevická
Do okresného kola výtvarnej súťaže Hasiči budúcnosti sa
zapojili všetci žiaci (nebola ešte vyhodnotená).
S príchodom jari a prebúdzajúcej sa prírody, sa v škole
uskutočnila hodnotná beseda s Ing. M. Apfelovou, zoologičkou
NPVF. Vhodne a zrozumiteľne pani Apfelová priblížila deťom spôsob
života netopierov, ako ho nepoznáme. Odborný výklad dopĺňala
vlastnými skúsenosťami a príhodami. To, že deti boli nadšené,
svedčia aj ich opisy besedy.
A.Daubnerová
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Zážitok dňa...
...9.3. 2016 sme mali v škole
zákonom chránene tri netopiere.
Doniesla ich teta Majka ochranárka.
Škoda bola, že jeden z netopierov už
nikdy nebude lietať. Netopiere sme
hladkali a aj kŕmili. Na koberci sme sa
porozprávali o nich. Potom nám teta
chcela ukázať krídla netopiera, ale ten
začal strašne škriekať, tak ho radšej dala do nádoby a zakryla. Zatial
čo netopiere spali, my sme pozerali prezentáciu a fotografie. Hovorili
sme si aj o prípadoch, keď sa netopiere nasťahovali na balkóny. Deň
9.3. hodnotím tisíckami hviezdičiek.
V. Cipárová

Poobedie s netopiermi...
...9.3. v stredu, bola u nás v škole teta Apfelová. Je zoologička.
Veľa sa venuje zvieratkám. Prišla nám porozprávať o netopieroch. Do
školy nám priniesla ukázať troch živých. Najprv sme ich mohli
nakŕmiť červíkmi. Potom sme sa porozprávali na koberci o tom, čím
sa živia a koľko mal rokov najstarší netopier. Až štyridsaťjeden.
Presunuli sme sa do druhej triedy, keď nám teta na interaktívnej tabuli
ukázala
obrázky
o netopieroch
a svoju
prezentáciu. Bol to super
zážitok. Dúfam, že nám
ešte
niekedy
príde
porozprávať
o ďalších
zvieratkách.
M. Boďová
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Netopiere v našej škole
Vždy v stredu mávame turistický krúžok. V rámci nášho
krúžku sme mali v škole tri netopiere. Bola nám ich ukázať a niečo
o nich povedať teta Majka Apfelová. Mohli sme ich nakŕmiť a aj
pohladkať. Chcela jednému netopierovi rozprestrieť krídla, ale ten
netopier začal pišťať tak strašne, že sme si museli zapchávať uši. Teta
ho musela vybrať v rukaviciach, aby ju neuhryzol. Lebo keď vás
uhryzne netopier, môžete dostať nejakú infekciu. Netopiere sme
potom dali vonku na schody, aby sa ukľudnili. Ukázala nám aj
prezentáciu o netopieroch a aj obrázky netopierov. Hovorila nám aj
niečo zo života, čo zažila s netopiermi. Vravela, že jedna teta išla do
bytu po týždni vyvetrať a na balkóne mala netopiere. Volala teda na
záchrannú stanicu, že má na balkóne netopiere. Teta Majka si myslela,
že tam má dvoch netopierov, a že je z toho taká panika. Zobrala si
malú krabicu. Keď tam prišla, museli zháňať po susedoch krabice,
lebo na tom balkóne neboli dva netopiere, ale ich tam bolo tristo.
Z toho stopäťdesiat mŕtvych. Naučili sme sa veľa zaujímavého
o netopieroch. Bol to skvelý deň a veľmi náučný zážitok.
A.Kevická
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Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2016
85 rokov

Hrivnáková Želmíra, č. 5

80 rokov

Hrivnáková Emília, č. 120
Hulla Ján, č. 15
Virteľová Marta, č. 143

75 rokov

Plicová Mária, č. 249

60 rokov

Kútnik Jozef, č. 190
„Zlatých kvetov plnú náruč
k Vášmu sviatku chceme Vám dať,
veľa zdravia, šťastia ešte k tomu chceme Vám priať.“

Privítajme...
*07. 02. 2016

Hudec Martin, č. 19

„Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho hodne lásky, zdravia, šťastia majú.“

Opustili nás...
†25. 1. 2016

Hulla Jozef, č. 116

†27. 3. 2016

Hullová Viera, č. 47

„Raz každý musí odísť tam, odkiaľ už niet cesty späť.
Raz každý vo svete živých musí zanechať všetko, čím žil, čo mal rád.“
Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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D-efekt znovu medzi najlepšími...
...po šiestich rokoch sa dubovský divadelný súbor D-efekt
zúčastnil okresnej prehliadky amatérskych divadelných súborov
v Belej - Duliciach. S divadelnou hrou „Múdry Maťko a blázni“ sa
stal víťazom za okres Turčianske Teplice s priamym postupom na
krajskú prehliadku amatérskych divadelných súborov, ktorá sa bude
konať v dňoch 14.-16. apríla 2016 v Slovenskom komornom divadle
v Martine.
K víťazstvu na okresnej prehliadke im gratulujeme a držíme palce na
krajskom kole.
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Výsledky volieb do NR SR v našej obci zo dňa 5. 3. 2016
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov.......................................................
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.....................................................
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1).............................................
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny .......................................
Počet platných odovzdaných hlasov.....................................................................

605
428
427
1
423

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA )
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovensko
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség
VZDOR - strana práce
MOST – HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
# SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar Kozosség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6
7
8

8
1
28
0
1
42
3
1

č. 9

0

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0
4
56
1
3
1
174
2
1
41
15
0
0
41

Zdroj: Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Dubovom
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Ocenenie pre našu obec
Dňa 11. januára 2016 bola naša obec ocenená Národným informačným strediskom
SR ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je nasledovné hodnotenie a certifikát.
Súčasťou ocenenia je aj pečať, ktorú môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce, ako
znak dobrého hospodárenia.
Výhody pečate Rozvoja obcí a miest :
potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju dôveryhodnosť,
prosperitu a finančnú stabilitu
je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými
partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou
pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky,
finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre
Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí
podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na
podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že
spoluprácou pôjdu do rizika
NIS hodnotilo2 926 obcí a miest SR. Hodnotili rating na základe ekonomických údajov,
legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia
príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní
a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu
samosprávy, enviromentálne položky (energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity
a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6-ročnom trende upravené
o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015.
Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola obec Dubové pod vedením starostu
a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a
miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje a vyhodnotenia sú
poskytované štátnym inštitúciám, ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach
o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.
Obec Dubové bude zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a na
stránkach Ministerstva hospodárstvav hospodárskom registri subjektov, ktorý prevádzkuje
spoločnosť SIMS a.s. Na základe výsledkovobec prešla hodnotením a získala„Pečať rozvoja
obcí a miest“ aj s protokolom kde je spečatená informácia o získaní pečate.
Výhodou je, že hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj
Európskakomisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov.

Zdroj: Internet, Obecný úrad
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