ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dúbravke dňa 27. 06. 2014

Prítomní: MVDr. Miroslav Eľko – zástupca starostu obce
Ing. Miroslav Bajužik, Mgr. Martina Bajužiková, Ing. Miroslav Horňák,
Radovan Melník, Marián Valiga
Ing. Milan Kicka – hlavný kontrolór
Emília Vajdová – zast. pracovníčka OcÚ
Ľudmila Vartašová – pracovníčka OcÚ
Neprítomná: Alena Ujhelská
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3. Stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2013
4. Záverečný účet obce – prejednanie a schválenie
5. VZN o organizácii miestneho referenda – prejednanie a schválenie
6. Štatút obce Dúbravka - prejednanie a schválenie
7. Rokovací poriadok OZ – prejednanie a schválenie
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nasledujúce volebné obdobie
9. Určenie počtu poslancov OZ pre nasledujúce volebné obdobie
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1./ Zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostu obce pán MVDr. Miroslav Eľko. Na začiatku
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. K programu uviedol, že je potrebné
doplniť ho o jeden bod, ktorým boli poslanci oboznámení mailovou správou a to:
rozpočtové opatrenie č. 1/2014 – úprava rozpočtu. Kontrolór obce doplnil program zasadnutia
o dva body a to: správa kontrolnej činnosti a o návrh plánu kontrolnej činnosti.
Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
2./ Navrhovateľ: Ing. Miroslav Horňák
Overovatelia: Marián Valiga, Mgr. Martina Bajužiková
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3./ Hlavný kontrolór predniesol na základe predloženého Záverečného účtu za rok 2013
odborné stanovisko. Informoval, že rozpočet bol upravovaný a celkové čerpanie účtu boli
v súlade so zákonom a navrhoval ho schváliť bez výhrad.
4./ Záverečný účet obce po prejednaní bol jednohlasne schválený bez výhrad. Taktiež bolo
jednohlasne schválené vysporiadanie schodku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov
štátneho rozpočtu vysporiadaním z rezervného fondu vo výške 20 863,75 € a použitie
zostatku finančných operácií v sume 20 863,75 € na vysporiadanie schodku rozpočtu.
5./ Úpravu rozpočtu na rok 2014 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 zastupujúca pracovníčka
OcÚ pani Vajdová podrobne rozanalyzovala príjmy a výdavky rozpočtu. Odporučila ešte
poriešiť TJ a tenisový klub pri vyplácaní cestovného. Po vyčerpávajúcom oboznámení, poslanci
jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2014.
6./ Zástupca starostu obce informoval poslancov, že na základe kontroly z okresnej prokuratúry sme
museli prijať VZN o organizácii miestneho referenda. Po prejednaní ho všetci poslanci
jednohlasne schválili.
7./Štatút obce Dúbravka sa na základe kontroly z okresnej prokuratúry musel aktualizovať.
Zástupca starostu obce poslancom predniesol správu z výsledku kontroly.
Ing. M. Bajužik mal dotaz k § 8, v ktorom sa zaujímal o aké výberové dávky za používanie
majetku obce ide. K § 9 sa Ing. M. Bajužik vyjadril v tom význame, že bude treba urobiť
„Zásady hospodárenia s majetkom obce“. V § 14 – ods. 2 Ing. M. Bajužik vyjadril názor, že máme
uvedený počet poslancov 7, pričom sa tento počet podľa zákona môže zmeniť. Zástupca starostu
oponoval, že v štatúte musí byť definovaný aktuálny počet poslancov a pri novelizáciách zákona o
obecnom zriadení je nutné opäť tento štatút obce aktualizovať.
Pani Mgr. M. Bajužiková mala pripomienku k § 20.
Vyjadrila sa, že v ods. 5, obec Dúbravka nepotrebuje všetky komisie a preto navrhovala,
aby sa komisie zlúčili a to následovne:
komisia finančná a sociálna oblasť,
komisia výstavby a rozvoja obce s komisiou ŽP,
komisia telovýchovy a športu s komisou rozvoja kultúry.
Tieto navrhované zmeny poslanci jednohlasne schválili.
Ďalej sa pán Ing. M. Bajužik zaujímal o § 21 o organizačný poriadok OcÚ.
Napokon poslanci jednohlasne schválili aj Štatút obce Dúbravka.
8./ V bode Rokovací poriadok OZ sa pán Melník pýtal na ospravedlnenia poslancov, či je
platné ospravedlnenie aj elektronicky e-mailom, alebo telefonicky, keďže jeho neúčasť na zasadnutí
OZ v roku 2013 je neospravedlnená a či to nie je potrebné špecifikovať do rokovacieho
poriadku. Zástupca starostu reagoval, že podľa zákona o obecnom zriadení je potrebná
minimálne jedna účasť poslanca na zasadnutiach počas roka a ospravedlnenie sa je vecou
poslanca a vzťahov s predsedajúcim, preto nie je potrebné to do rokovacieho poriadku
zahrnúť. Po tomto ujasnení si, poslanci schválili rokovací poriadok OZ jednohlasne.
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9 /Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nasledujúce volebné obdobie: v tomto bode
poslanci určili rozsah výkonu funkcie starostu obce pre nové volebné obdobie na plný úväzok,
t. j. = 1. Pri tomto hlasovaní boli všetci poslanci „za“.
10./ Určenie počtu poslancov OZ pre nasledujúce volebné obdobie, pri návrhu počtu zástupcom
starostu obce 7 poslancov, jednohlasne schválili tento návrh.
11./ Rôzne. V Tomto bode zástupca starostu predniesol žiadosť o prenájom priestorov pána
P. Tkáča, Dúbravka č. 143 pre využívanie obecnej kuchyne na prevádzkovanie pizzerie a domácej
kuchyne na základe živnostenského oprávnenia. Pán R. Melník hovoril o obmedzeniach
pre občanov, ktorí by chceli využívať kuchyňu pri akciách, napr. kar, svadba, oslava narodenín, a
pod. Pani Mgr. M. Bajužiková sa vyjadrovala o bezpečnostných podmienkach, ktoré by súviseli
s prevádzkovaním daného podnikateľského zámeru. Po dôkladnom zvážení sa poslanci
pri hlasovaní tohto bodu zdržali hlasovania, preto žiadosť o prenájom schválená nebola.
Zástupca starostu ďalej predniesol žiadosť OZ Klubu detí a mládeže „Dúbravčan“ o finančnú
pomoc vo výške cca 450,- € za účelom zabezpečenia činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
/úhrada časti nákladov na dopravu pri organizovaní výletu do Maďarska a nákup 2 ks
futbalových sietí pre bránky na multifunkčnom ihrisku a 2 ks futbalových lôpt.
Zástupca starostu uviedol, že je rád, že máme v obci multifunkčné ihrisko a nemá námietky voči
dotácii, ktorá je určená na spotrebný materiál na ihrisko, ktoré navštevujú občania obce. Mal
otázku na možnosti účasti na výlet organizovaný spomínaným OZ, či sa ho môže zúčastniť aj
niekto iný ako člen daného OZ. Poslanec OZ a predseda OZ Ing. M. Bajužik v jednej osobe
povedal, že môžu sa zúčastniť aj iní, ako len členovia OZ, ale pre obmedzenú kapacitu autobusu,
budú uprednostňovaní členovia OZ Dúbravčan. Následne všetci poslanci jednohlasne schválili
žiadosť OZ Dúbravčan.
V ďalšom bode Rôzne zástupca starostu obce navrhol poslancom, že by chcel vybudovať
detské ihrisko na pozemku za autobusovou zastávkou. Keďže je to plánované a aj schválené v
rozpočte na rok 2014. Oslovil nezáväzne 3 certifikované firmy zaoberajúce sa touto problematikou.
Informoval, že je možné začať s niekoľkými prvkami a v ďalšom období postupne
dopľňať ďalšie diely. Poslanci sa vyjadrili, že pozemok je majetkom cirkvi. Navrhovali hľadať
iné riešenie. Zástupca starostu poznamenal, že OZ prejednalo miesto výstavby ešte v minulom
roku a že pozemok je v dlhodobom /30-ročnom/ prenájme od grécko-katolíckej cirkvi pre obec.
Pán Ing. M. Bajužik namietol, že už uplynulo 5 rokov a po zvyšných 25 rokov, bude treba riešiť
problém.
Pani Mgr, M. Bajužiková spomenula priestor obecného úradu pred kultúrnym domom. Pán Melník
navrhoval, aby sme ihriská nemali v obci rozhádzané, či by nebolo možné umiestniť detské
ihrisko na multifunkčnom ihrisku. Pán Ing. M. Bajužik na to reagoval, že to nie je obecný
pozemok,
ale grecko-katolíckej cirkvi. Pán Ing. M. Bajužik navrhol, aby sa výstavba detského ihriska začala
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až v novom volebnom období, nakoľko môže nový starosta a OZ mať inú koncepciu.
Pri hlasovaní na výstavbu detského ihriska v tomto bode bol za – MVDr. M. Eľko,
proti – Ing. M. Bajužik, zdržali sa hlasovania – M. Valiga, Mgr. M. Bajužiková, Ing. M. Horňák,
R. Melník.
Zástupca starostu obce oznámil, že pri výkone funkcie používa niekoľkokrát v mesiaci
súkromné auto na služobné účely. Pýtal sa poslancov na názor s vystavením si cestovného
príkazu na zrealizované služobné cesty. Poslanec Ing. M. Bajužik poznamenal, že je potrebné splniť
podmienky zákona, na čo zástupca starostu reagoval, že bude postupovať výhradne v súlade
so zákonom o cestovných náhradách. Poslanci nemali námietky. Pri hlasovaní sa zdržal pán
MVDr. M. Eľko, zástupca starostu.
Zástupca starostu obce informoval poslancov, že cez letné prázdniny plánuje opraviť a vymeniť
dlažbu na terase a schodoch materskej školy za protišmykové. Pani Mgr. M. Bajužiková sa pýtala,
či sa neplánuje aj bezbariérový prístup. Zástupca starostu odpovedal, že nie.
Takisto, keďže sa neschválila výstavba detského ihriska v tomto volebnom období, zástupca
starostu informoval, že je záujem mamičiek detí navštevujúcich MŠ o doplnenie detského
ihriska v areáli aspoň o prvky, ktoré v ňom nie sú, napr. pružinové hojdačky a pod. OZ na tento
podnet nereagovalo.
Ďalej zástupca starostu oznámil, že na kosačke Wisconsin sa pokazila súčiastka, ktorú dal
opraviť a zároveň aj objednal novú, keďže daná súčiastka už bola raz opravovaná /zvarovaná/.
Zástupca starostu taktiež informoval, že niektorí občania v obci sa vyjadrili, že nebudú kosiť
park pred svojim domom a tak sa musí postarať o kosenie OcÚ. Jedná sa o občanov Gajdoš,
Brendza, Čurma Alfonz. Pán Melník poznamenal, že aj obec nech sa stavia k daným občanom
podobne, s čím zástupca starostu súhlasil.
V poslednom bode Rôzne predniesol hlavný kontrolór obce správu o kontrolnej činnosti
za rok 2013. Vyjadril sa, že pri kontrole neboli zistené vážne nedostatky a obec hospodárila
podľa zákona. Ďalej predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol jednohlasne schválený.
12. / Návrh na uznesenie prečítal Ing. Miroslav Horňák. Poslanci ho schválili až na
neprítomného pána M. Valigu, ktorý musel nutne odísť zo zasadnutia.
13. / Zasadnutie ukončil zástupca starostu obce.

V Dúbravke, 27. 06. 2014
zapísala: Vartašová
MVDr. Miroslav Eľko
zástupca starostu obce

Overovatelia: Mgr. Martina Bajužiková ….................................
.
Marián Valiga …..................................................

