Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 22.11.2012

Prítomní: Andrej Bajužík, starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ing. Horňák, Mgr. Bajužíková,
Marián Valiga, Radovan Melník, Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská
Ing. Kicka – kontrolór obce, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
4./ Výročná správa za rok 2011
5./ Úprava rozpočtu na rok 2012
6./ Príprava osláv „ Privítanie roka 2013 „
7./ Rôzne
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený program, ktorý bol jednohlasne
schválený.
2./
Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ.
konkrétne úlohy.
3./

Na poslednom zasadnutí neboli uložené

Návrhová komisia: Ujhelská, Valiga
Overovatelia:
Bajužik, Mgr. Bajužiková

4./
Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu za rok 2011, spolu so stanoviskom
audítora, ktorý overil pravdivosť údajov uvedených v správe s účtovnou uzávierkou r. 2011.
Poslanci túto správu jednohlasne schválili.
5./
Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2012 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 predložila
poslancom pracovníčka OcU. Poslanci mali materiály týkajúce sa zmeny rozpočtu na preštudovanie
doma. Pracovníčka obce aj napriek tomu, na žiadosť poslancov, podrobne vysvetľovala potrebnú
zmenu na každej položke. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 bolo jednohlasne schválené.
6./

7./

Starosta obce oboznámil poslancov s prípravou osláv na privítanie NR 2013.
Tak ako každoročne to bude: kultúrny program, v ktorom by mal vystúpiť FS Vánok,
novoročný ohňostroj, vatra zvrchovanosti. Začiatok osláv 1.1.2013 cca o 15,30 hod.

V bode rôzne:
− poslanec Melník – nefunkčné VO pred jeho domom
− poslanec Bajužík – nefunkčné VO pri dome č. 112
Starosta poslancov informoval, že nakoľko pri oprave týchto svietidiel je potrebné použiť
vysokozdvižnú plošinu je predbežne dohodnuté s elektrikármi, ktorí sú v našej obci, že nám tieto
problematické svetla opravia.

− 2-

− poslankyňa Bajužíková predostrela otázku prípravy obecného plesu.
Poslanci sa dohodli na predbežnom termíne 2.2.2013
− poslanci sa dohodli na stretnutí 25.11.2012 o 13,00 hod – výjazd do obce Pozdišovce –
obhliadka cintorína – americké pochovávanie.

8./

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

9./

Zasadnutie ukončil starosta obce.

Po skončení oficiálnej časti zasadnutia nasledovala pracovná časť, kde boli poslancom
predložené predbežné návrhy VZN na rok 2013 a to: VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN o dani za
psa, VZN o poplatku za zber TKO, VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ.
Poslanci si jednotlivé návrhy podrobne prešli a súhlasili aby boli takto vyvesené na úradné tabule k
pripomienkovaniu občanom.
Tak isto bol poslancom predložený aj predbežný návrh rozpočtu na rok 2013. Poslanci ho
dostali ho aj v papierovej forme na preštudovanie. Prípadne pripomienky je potrebné predložiť
najneskôr 3 dni pred ďalším zasadnutím OZ.
Zapísala : Viselková

V Dúbravke 22.11.2012

Overovatelia: Mgr. Bajužíková …...............................
Bajužík …...............................................

Andrej Bajužík
starosta obce

