Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 20.06.2013
Prítomní:

Andrej Bajužík – starosta obce,Mvdr. Eľko, Ing. Horňák, Radovan Melník,
Mgr.Bajužíková, Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská
Ing. Kicka – hl. kontrolór, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
4./ Stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
5./ Záverečný účet obce – prejednanie a schválenie
6./ Prerokovanie platu starostu obce
7./ Výber dodávateľa pre zabezpečovacie systémy na budovy OcÚ a MŠ
8./ Prejednanie projektu „Americké pochovávanie“
9./ Rôzne
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver
1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, dal hlasovať za predložený program, ktorý bol
doplnený o bod: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 a takto bol jednohlasne schválený.
2./

Kontrola úloh : na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne konkrétne úlohy

3./

NK:
Melník, MVDr.Eľko
Overovatelia: Ujhelská , Ing. Horňák

4./
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 predložil Ing. Kicka. Poslanci
vzali správu na vedomie.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012, s návrhom: prebytok hospodárenia
použiť na tvorbu RF a prerokovanie návrhu ZU uzatvoriť výrokom: celoročné hospodárenie
schváliť bez výhrad, predniesol Ing. Kicka.
Prílohou k stanovisku bola aj Hodnotiaca správa plnenia programov obce za rok 2012.
5./
Záverečný účet obce predniesla pracovníčka OcÚ – Viselková, poslanci mali materiály
k prerokovaniu Záverečného účtu doma na preštudovanie.
Záverečný účet obce bol schválený jednohlasne a bez výhrad.
6./
Návrh na plat starostu obce, ktorý bol pripravený v zmysle platných zákonov a predpisov a
prepočítaný novou priemernou mzdou za rok 2012 , predniesla poslancom pracovníčka OcU.
Návrh bol pripravený v takej výške ako za rok 2012, čiže 1600,-€.
Poslanec Horňak navrhoval zvýšiť starostovi plat z doterajších 20% na 30%. Odôvodňoval
to dobrými pracovnými výsledkami starostu obce.
Poslanec Melník sa vyjadril za ponechanie doterajšej výšky 1600,-€, k čomu sa priklonil aj
poslanec Bajužík.
Po prejednaní bol starostovi obce schválený plat vo výške 1600 €/mesiac.
Bolo prijaté uznesenie.

7./
Starosta obce predložil poslancom dve ponuky na výber dodávateľa zabezpečovacieho
systému na budovy OcÚ a MŠ:
VAMAP – Michalovce vo výške 2638,12 €
SYTELI – Michalovce vo výške 2153,42 €
Poslanci sa rozhodli pre lacnejšiu ponuku od firmy SYTELI.
8./
Predbežný projekt s rozpočtom na stavbu: Výstavba cestičky, chodníka a príprava
hrobových miest – americké pochovávanie na miestnom cintoríne, predložil poslancom starosta
obce.
Projekt bol vypracovaný Ing. Dankaninovou.
Poslanci súhlasili s tým, aby Ing. Dankaninová vypracovala podrobný projekt na stavbu a
následne aby bolo urobené výberové konanie na dodávateľa prác a materiálu na výstavbu.
9./

Rôzne:
Hl. kontrolór obce – Ing. Kicka predložil Plán kontrolnej činnosti na rok 2013.
Poslanci tento plán jednohlasne schválili.

Poslanec Melník hovoril o potrebnej oprave cesty za koľajnicami. Starosta obce mu
oznámil, že už ohľadom opravy tejto cesty jednal a má daný prísľub o od dodávateľa prác na
výstavbe kanalizácie.
Starosta obce oboznámil poslancov s rekonštrukciou podlahy v učebni MŠ /plávajúca
podlaha/.
Taktiež oboznámil poslancov potrebnou úpravou fasády budovy TJ.
10:/

Návrh na uznesenie prečítal poslanec MVDr. Eľko.
Tento návrh bol jednohlasne schválený.

11./

Zasadnutie ukončil starosta obce.

V Dúbravke 20.6.2013
Zapísala: Viselková

Andrej Bajužík
starosta obce

Overili: Alena Ujhelská ….................................
Ing. Horňák

….................................

