Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 23.6.2011
Prítomní:

MVDr. Miroslav Eľko- zást. starostu, Mgr. Martina Bajužíková, Ing. Horňák
Miroslav, Radovan Melník, Alena Ujhelská
Ing. Milan Kicka- hlavný kontrolór obce

Ospravedlnení: Miroslav Bajužik, Marián Valiga
Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
4./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2010
5./ Záverečný účet obce 2010 – prejednanie a schválenie
6./ Úprava rozpočtu 2011 – ohľadom OZ „ Dúbravčan „
7./ Prerokovanie platu starostu obce
8./ Žiadosť o prerokovanie odpredaja nehnuteľnosti / Jana Borščová/
9./ Deň Dúbravčanov
10./ Rôzne a diskusia
11./ Návrh na uznesenie
12./ Záver

1./
Otvorenie urobil zástupca starostu obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne schválený.
2./
Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ . Úlohy uložené na minulom zasadnutí boli
splnené.
3./

Navrhovatelia: Ujhelská Alena
Overovatelia: Melník, Ing. Horňák

4./
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2010 predložil hlavný
kontrolór obce Ing. Kicka.
Odporučil poslancom schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
5./

Záverečný účet obce 2010 predniesla pracovníčka OcÚ Viselková.
Poslanci mali tento celý materiál k preštudovaniu doma. Postupne, podľa jednotlivých
bodov , záverečný účet obce prejednali.
Poslanec Melník mal otázky ohľadom vzniknutého schodku hospodárenia a záväzkov.
Kontrolór obce a pracovníčka OcÚ mu vysvetlili, že schodok v rozpočtovom hospodárení
vznikol z dôvodu poníženia podielových daní, s ktorými obec počítala v rozpočte 2010.
Čo sa týka záväzkov – hlavnú čiastku tvorila fa Ekostav – za rekonštrukciu MK a chodníkov.
Táto fa bola zaúčtovaná na účet 042 k 31.12.2010, no uhradená bola až v januári 2011, z úveru,
ktorý obec splatí z prostriedkov EF. Žiadosť o refundáciu týchto prostriedkov bola podaná v marci
2011, teraz sa už len čaká, kedy nám tieto prostriedky, prostredníctvom PPA , budú vrátené.
Poslanci schválili záverečný účet bez výhrad. Bolo prijaté uznesenie.
6./
Úprava rozpočtu 2011 – ohľadom žiadosti OZ „ Dúbravčan“ bola preložená na ďalšie
zasadnutie 2011. Poslanci sa na tom dohodli preto,že nemali k dispozícii rozpočet na preštudovanie
doma.

– 2
7./
V súvislosti so zmenou zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platobných pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení zák ….154/2011 Z.z. podal zástupca starostu návrh na
prejednanie platu starostu obce.
Doterajší plat starostu obce bol v súhrne 1600,-€, čo je v súlade aj so zák. 154/2011.
Poslanci sa návrh poslanca Melníka dohodli, že starostovi plat nebudú meniť a ostane mu v takej
výške ako doteraz, čiže 1 600,- €/ mesiac.
Bolo prijaté uznesenie.
8./
Zástupca starostu oboznámil prítomných so Žiadosťou o prerokovanie odpredaja
nehnuteľností a to RD so s.č. 69 a 120, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Ďalej oboznámil poslancov s tým , že predaj domu so s.č. 120 už schválilo predchádzajúce
zastupiteľstvo, čo poslanci vzali na vedomie a taktiež s tým súhlasili.
Potom prejednali predaj domu č. 69. Poslanci sa zhodli na tom, že obec uvedené domy
nevyužíva, na údržbu dvorov a záhrad má len náklady, hlavne čo sa týka kosenia. Domy, keďže sú
neobývané chátrajú a strácajú na hodnote, preto bude lepšie keď sa predajú. Predaj však podmienili
tým, aby boli domy predané len za účelom bývania.
V prípade záujmu o kúpu týchto domov bude zvolané OZ , kde bude určená predajná cena.
9./
Deň Dúbravčanov. Zástupca starostu informoval poslancov o tom, že tak ako po minulé
roky, mal by sa aj tohto roku konať Deň Dúbravčanov. Upozornil ich však nato, že hlavným
usporiadateľom je každý rok starosta obce, ktorý zabezpečuje súbory, zháňa sponzorov, zabezpečuje
lavičky, stoly, stany a vybavuje všetko potrebné pre usporiadanie podujatia. Tohto roku je starosta
na PN a zatiaľ nič zabezpečené nebolo. Poslanci sa potom, na návrh Ing. Horňáka, dohodli, že Deň
Dúbravčanov sa nemusí konať každý rok, tohto roku bude z finančných a časových dôvodov
organizovanie podujatia prerušené.
10./

V bode rôzne bolo prejednané:

Plán kontrolnej činnosti hl. Kontrolóra obce na 2.polrok 2011 - predniesol poslancom
hlavný kontrolór obce. Poslanci vzali tento plán na vedomie.
Pracovníčka OcÚ oboznámila poslancov s potrebou zakúpiť pre OcÚ nový PC, hlavne pre
rýchlejšiu prácu s internetom. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Poslankyňa Bajužíková vystúpila s požiadavkou poskytovania sály KD na cvičenie pre
ženy a mládež 2x do týždňa – počas letných mesiacov.
Poslanci s touto požiadavkou súhlasili.
11./

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

12./

Poďakovaním za účasť, zástupca starostu obce, zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 23.6.2011
Overil: Ing. Horňák ….........................
Radovan Melník …...................

MVDr. Miroslav Eľko
zástupca starostu obce

