Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 12.12.2014
Prítomní:

MVDr. Miroslav Eľko- starosta obce, Mgr. Ján Červeňák, Ing. Stanislav Bajužík,
Marcela Benetinová, Emil Čurma, Bc. Mária Čurmová, Vincent Eľko, Vincent Eštok
Eva Viselková – pracovníčka OcÚ

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie navrhovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Rozpočet na roky 2015 - 2017
4./ VZN č. 2/2014 o trhoviskách
5./ Podpisové vzory pre kontakt s bankou
6./ Prejednanie akcie Nový rok 2015
7./ Prejednanie prípravy akcie Obecný ples
8./ Návrh a schválenie členov jednotlivých komisií pri OZ
9./ Návrh a schválenie člena rady MŠ
10 ./ Rôzne
11./ Návrh na uznesenie
12./ Záver
1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./

Navrhovateľ : Mgr. Červeňák
Overovatelia: Eštok, Ing. Bajužík

3./

Rozpočet obce na roky 2015 – 2017 predniesla pracovníčka OcU Viselková.
Nakoľko dostali poslanci na preštudovanie aj schválenie rozpočet rozdelený podľa funkčnej
klasifikácie – rekapituláciu, podrobne im vysvetlila položkovite, čo ktorá časť obsahuje.
Poslanci tento rozpočet jednohlasne schválili.
4./
O potrebe schválenia VZN č. 2/2014 o trhoviskách informoval starosta obce. Samotný
návrh VZN prečítala poslancom prac. OcU. Poslanci tento návrh dvomi pripomienkami doplnili a
to:
doplnili predajné miesto pred d. č. 196 - čo sa týka predaja kravského mlieka prostredníctvom
mliečneho pojazdného automatu, v časti trhové dni doplnili aj nedeľu od 8,00 hod do 12,00 hod.
Upravený návrh bol jednohlasne prijatý.
5./
Starosta informoval poslancov o potrebe aktualizácie podpisových vzorov pre styk s
bankou a zároveň navrhol, aby mal tento vzor zástupca starostu Mgr. Červeňák.
Tento návrh bol prijatý.
6./

Oslavy Nového roka 2015.
Nakoľko bola sála KD prenajatá na 31.12.2014 súkromnou osobou, obec naplánovala oslavy
na 4.1.2015 so začiatkom o 16,00 hod.
Prítomným občanom sa bude podávať víno, vystúpi FS a na záver osláv bude novoročný
ohňostroj.
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7./

Poslanci sa dohodli, že zorganizujú obecný ples a to 31.1.2015 alebo 14.2.2015.
Termín i ostatné záležitosti doplnia podľa toho, na ktorý termín bude k dispozícii muzika.
Ohľadom prejednania plesu sa stretnú poslanci v pondelok 15.12.2014 o 18,00 hod.

8./
Poslanci sa dohodli, že do komisií, ktoré zriadili na prvom zasadnutí sa doplnia ako členovia
sami medzi sebou.
– finančná komisia – predsedkyňa Marcela Benetinová
členovia – všetci ostatní poslanci
– komisia pre verejný poriadok _ predseda Vincent Eštok
členovia : Bc. Čurmová, Ing. Bajužik, Mgr. Červeňák
– telovýchova a šport – predseda – Emil Čurma
členovia: Eľko, Ing. Bajužík
– výstavby a rozvoja obce – predseda Ing. Bajužík
členovia: Eľko, Čurma
– kultúry a soc. oblasť – predsedkyňa Bc. Čurmová
členovia: Eľko, Ing. Bajužík, Benetinová
– životné prostredie : predseda Vincent Eľko
členovia: Čurma, Bc. Čurmová, Benetinová
9./

Za člena rady MŠ bol schválený Ing. Bajužík

10./

V rôznom bolo prejednané:
– poslankyňa Čurmová upozornila na potrebu opravy MR pred d.č. 58, ďalej hovorila o
tom, že by bolo dobre ,aby sa na budúci rok dala vianočná výzdoba na všetky ulice v
obci
– Ing. Bajužík hovoril o tom, že na niektorých miestach v obci by bolo dobre doplniť
verejné osvetlenie
– starosta informoval o zakúpení nálepiek na nádoby TKO

11/

Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Červeňák.
Tento návrh bol jednohlasne prijatý.

12./

Zasadnutie ukončil starosta obce.

Zapísala: Viselková

Overovatelia: Eštok …..................................
Ing. Bajužík: ….......................

MVDr. Miroslav Eľko
starosta obce

