Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 13.02.2015
Prítomní:

MVDr. Miroslav Eľko- starosta obce, Mgr. Ján Červeňák, Ing. Stanislav Bajužík,
Marcela Benetinová, Emil Čurma, Vincent Eľko, Vincent Eštok
Ing. Milan Kicka – kontrolór obce
Eva Viselková – pracovníčka OcÚ
Ospravedlnená: Bc. Mária Čurmová
Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
4./ Návrh VZN o trhovom poriadku
5./ Návrh zásad odmeňovania
6./Vyhodnotenie akcie – Obecný ples
7./ Prejednanie výstavby detského ihriska
8./ Návrh na zriadenie novej obecnej stránky
9 ./ Rôzne
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver
1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./

Navrhovateľ : Marcela Benetinová
Overovatelia: Mgr. Červeňák, Vincent Eľko

3./

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Pred prejednaním návrhu VZN starosta informoval OZ o upozornení prokurátora, ktoré obec
obdržala z Okresnej prokuratúry v Michalovciach práve ohľadom toho, že nemá prijaté uvedené
VZN. Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu VZN a tento návrh schválili.
4./

Návrh VZN o trhovom poriadku.
V úvode prejednania VZN vysvetlil starosta obce, že aj napriek tomu že má obec schválené
VZN o trhoviskách je potrebné schváliť formou VZN aj trhový poriadok / podľa vyjadrenia RvaPS
v Michalovciach/.
Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne pripomienky a návrh trhového poriadku schválili.
5./
Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ predniesol zástupca starostu obce Mgr. Ján
Červeňák. K návrhu mal pripomienky Ing. Kicka, hlavný kontrolór obce a to :
– doplniť o nárok na prípadne cestovné náklady poslancov
– v záverečných ustanoveniach doplniť zrušenie predchádzajúcich zásad
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a zásady odmeňovania schválili.

– 26./

Vyhodnotenie akcie Obecný ples urobil starosta obce.
Na základe vyjadrenia zúčastnených hostí hodnotil akciu veľmi kladne.

7./

Výstavba detského ihriska.
Poslanci sa dohodli, že najlepším miestom pre zriadenie detského ihriska bude miesto
za autobusovou zástavkou. Je to síce pozemok vo vlastníctve gr. kat. cirkvi, ale obec ho má v
dlhodobom prenájme.
Poslanci si prezreli katalógy detských ihrísk a zhruba vybrali zostavu, ktorá by mala byť na
našom ihrisku.
Starosta obce osloví výrobcov komponentov pre detské ihriska a na základe ich ponúk bude
vybraný konkrétny dodávateľ.
8./
Zástupca starostu obce vysvetlil poslancom potrebu zriadenia novej internetovej
stránky obce. Zároveň im predložil návrhy na dodávateľa jej zriadenia.
Poslanci súhlasili s návrhom na zriadenie novej stránky, no zároveň si ponechali čas na
preverenie ďalších dodávateľov. Potom vyberú najvýhodnejšiu ponuku.
9./
V bode rôzne bolo prejednané:
O slovo požiadal kontrolór obce, aby vysvetlil poslancom prečo sa nezúčastnil doterajších
zasadnutí OZ. Svoju neúčasť ospravedlňoval tým, že sa k nemu nedostali informácie / pozvánky/ na
doterajšie zasadnutia.
Ing. Bajužík, ako člen komisie pre kultúru , informoval poslancov o zámere urobiť ďalšiu
kultúrno-spoločenskú akciu a to obecnú veselicu / jún 2015/
– Ing. Bajužík ďalej tlmočil poslancom záujem niektorých občanov o nákupný zájazd do
Poľska
– Starosta obce informoval poslancov o príprave projektov na výstavbu chodníkov.
Je potrebné, aby sa urobilo zameranie stavby, v prípade keby bola vyhlásená výzva na
podávanie žiadosti o financie z fondov EU, aby obec bola pripravená.
Poslanci sa dohodli, že výstavba chodníka sa bude robiť po ľavej strane hlavnej cesty, čiže
Novák 203 – Hreňo – Paľo 127- Kišík 146.
– Starosta obce informoval o novom zákone ohľadom elektronického trhoviska, na základe
ktorého má obec povinnosť od 1.3.2015 nakupovať tovar nad 1000 ,-€ len takýmto
spôsobom.
– Starosta obce predložil poslancom Žiadosť tenisového klubu o finančný príspevok.
Poslanci rozhodli, že je potrebné na ďalšie zasadnutie OZ prizvať p. Eľka Štefana.
– Zástupca starostu poukázal na zlú situáciu v obecnom futbalovom klube.
Poslanci sa dohodli, že sa podľa možnosti, zúčastnia na schôdzi TJ.
10./

Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Benetinová.
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

11./

Zasadnutie ukončil starosta obce.

V Dúbravke 13.02.2015
Overovatelia: Mgr. Červeňák …........................
Vincent Eľko …............................

MVDr. Miroslav Eľko
starosta obce

