Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 28.4.2009

Prítomní: Andrej Bajužík - starosta obce, MVDr.Eľko – zástupca starostu, Marianna
Ščerbáková, Marián Valiga, Marcela Benetinová

Program:

1./
2./
3./
4./
5./
6./

Otvorenie zasadnutia
Kontrola úloh
Určenie overovateľov a NK
Informácia o projektoch a činnosti OcÚ
Rôzne a diskusia
Uznesenie a záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce. Privítal všetkých prítomných a dal
hlasovať za predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./

Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ - Viselková./ neboli uložené žiadne úlohy/.

3./

Overovatelia : Benetinová, MVDr. Eľko
NK:
Ščerbákova, Valiga

4./

Informáciu o podávaní projektov predložil starosta obce
Projekty:
Rekonštrukcia miestnych komunikácii .......
Kanalizácia Dúbravka
Rekonštrukcia KD
Činnosť OcÚ / viď správa starostu/.

5./

Starosta obce vyzval poslancov, aby podávali návrhy na ďalšiu činnosť OZ.
Nakoľko poslanci žiadne návrhy nepodávali starosta ich oboznámil so svojimi
zámermi na následujúce obdobie.
Je potrebné urobiť rekonštrukciu zvonice, na DS je potrebné ošetriť dvere a okná
novým náterom, je potrebná výstavba prístreška – garáže na traktor.
Ďalej starosta obce predložil poslancom ponuku na reklamné a upomienkové
predmety týkajúce sa obce. Poslanci z ponuky vybrali šiltovky, trička, kľúčenky, pera a iné
predmety - podľa výberu starostu obce.
V rôznom ďalej vystúpila poslankyňa Benetinová, so sťažnosťou na Milana Kmeca
ml., ktorý znepríjemňuje život jej rodiny streľbou zo vzduchovky. Terč na strieľanie má upevnený
na strome pri bývalej ZŠ, čiže strieľa cez hlavnú cestu.
Neraz sa stalo, že náboj zo vzduchovky zablúdil do ich záhrady, po ktorej sa pohybujú aj deti.
Sťažovateľka upozorňovala, že môže dôjsť k úrazu. Okrem toho majú na dome prestrelené plastové
okno. Nemá jednoznačný dôkaz, že to urobil p. Kmec, no domnieva sa, že to mohla byť zblúdila
strela z jeho vzduchovky. Ďalej uviedla, že p. Kmeca videla strieľať aj v strede obce / Lalo/.
Poslanci sa dohodli, že p. Kmeca najprv predvola starosta obce a dôrazne ho upozorní na
porušovanie verejného poriadku. Ak nedôjde k náprave, bude p. Kmec prevolaný pred komisiu
verejného poriadku.

−

2-

Okrem streľby zo vzduchovky poslanci poukázali aj na rýchlu jazdu na motorke, ktorá sa
týka, okrem iných, takisto aj p. M. Kmeca ml. Aj toto má byť zahrnuté k upozorneniu.

6./
Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Ščerbáková. Tento návrh bol jednohlasne
schválený.
Poďakovaním za účasť starosta obce zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 28.4. 2009

Overovatelia: Benetinová ....................................
MVDr.Eľko ....................................

Andrej Bajužík
starosta obce

