Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 24.9.2008

Prítomní:

Program:

Andrej Bajužík - starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ščerbáková, Valiga,
Kmec, Feňuš, Benetinová, Viselková – prac. OcÚ

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Sľub nového poslanca OZ
3./ Kontrola úloh
4./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
5./ Schválenie navýšenia stravnej jednotky pre ŠJ-MŠ
6./ Predaj nehnuteľností pod prečerpávacie stanice – VVS Košice
7./ Kontrola plnenia rozpočtu za ½ rok 2008
8./ Informácia o činnosti OcÚ za ½ – rok 2008
9./ Príprava a program - „ Mesiac úcty k starším“.
10./ Rôzne
11./ Uznesenie a záver

1./
Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol bez pripomienok jednoznačne schválený.
2./
Nová poslankyňa OZ p. M. Benetinová, nastupujúca na miesto poslanca Melníka, ktorý sa
písomne vzdal svojho mandátu, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
3./

Na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy

4./

Overovatelia: Benetinová, Feňuš
NK:
Ščerbáková, Kmec

5./
Na základe nového školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ktorý ukladá
obciam vydať VZN o určení výšky stravného na stravnú jednotku v MŠ, obecné zastupiteľstvo
rozhodlo navýšenie stravnej jednotky z doterajších 28,- Sk na 30,-Sk.
Bolo prijaté uznesenie.
6./
Starosta obce informoval poslancov s potrebou predaja nehnuteľnosti a to pozemku pri
ihrisku p.č. 102/6 a časti pozemku pri hl. ceste p.č. 1821 / medzi Horňákom 179 a Janošikom 180/,
investorovi stavby „ Kanalizácia Dúbravka“ VVS Košice za účelom výstavby prečerpávacích
staníc. Poslanci súhlasili, aby boli uvedené pozemky predané za symbolickú korunu. Bolo prijaté
uznesenie.
7./
Kontrolu plnenia rozpočtu urobila pracovníčka OcÚ Viselková. Podrobne – po položkách
vysvetlila poslancom, čo je naúčtované na jednotlivých účtoch. Hlavný dôraz bol kladený hlavne na
účty, kde bolo čerpanie prekročené.
Poslanci sa dohodli na potrebnej úprave rozpočtu, ktorá
by sa mala urobiť po účtovnej závierke za II.Q.2008.
8./
Informáciu o činnosti OcÚ za ½ rok 2008 podal poslancom starosta obce. Pri tomto
hodnotení poukázal na všetky oblasti práce: kultúrnu, športovú , pracovnú, EN .... / viď príloha
zápisnice/.

−

2-

Príprava a program „ Mesiac úcty k starším“
Poslanci sa dohodli na termíne a to 18. alebo 25.X.2008
V kultúrnom programe by mal vystúpiť nejaký folklórny súbor. Keď to bude možné, tak
Zamutovčan. Podávať by sa malo jedlo v hodnote cca 100,-Sk na jedného občana.
K samotnej podrobnej príprave by malo byť zvolané mimoriadne zasdnutie.
9./

10./
−

V bode rôzne bolo prejednané:

poslanci diskutovali o potrebnom ozvučení ihriska počas futbalových zápasov

11./ Návrh na uznesenie, ktorý prečítal poslanec Kmec bol jednohlasne schválený. Za jednotlivé
uznesenia sa hlasovalo počas rokovania.
Poďakovaním za účasť starosta obce zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 24.9.2008

Andrej Bajužík
starosta obce

Zapísala: Viselková

Overovatelia: Benetinová ...............................
Feňuš

...............................

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 27.11.2008

Prítomní:

Andrej Bajužík - starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ščerbáková, Valiga,
Kmec, Feňuš, Benetinová, Bajužík Miroslav,Viselková – prac. OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2/ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Úprava rozpočtu na rok 2008
5./ Prehodnotenie a príprava VZN obce na rok 2009/ prechod na euro
6./ Príprava návrhu rozpočtu na rok 2009
7./ Rôzne
8./ Uznesenie a záver

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

Na minulom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy.

3./

Navrhovatelia: Eľko Feňuš
Overovatelia: Bajužík, Valiga

4./
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ Viselková.
Podrobne – podľa položiek vysvetlila, prečo je úprava potrebná. Poslanci s predloženým návrhom
súhlasili./ viď príloha/. Bolo prijaté uznesenie.
5./
Poslanci podrobne prehodnotili doteraz platné VZN obce. Dohodli sa, že všetky VZN
ostávajú v platnosti aj naďalej. Zmenené budú len VZN, v ktorých sú uvádzané platby. Tieto, keďže
sa od 1.1.2009 mení mena na euro, budú v tejto mene prepočítané.
Prepočítané VZN je potrebné vyvesiť na obecnú tabuľu.
6./
Pracovníčka OcÚ predložila poslancom predbežný návrh rozpočtu na rok 2009. Po
presnejšom vysvetlení jednotlivých časti rozpočtu jak v príjmovej, tak aj vo výdajovej časti poslanci
súhlasili, aby bol tento návrh vyvesený na úradnej tabuli obce k pripomienkovaniu občanom.
Schvaľovanie rozpočtu bude na ďalšom zasadnutí OZ.
7./

V bode rôzne:
Poslancom bol predložený návrh materiálov do obecnej kroniky za rok 2006.
Tento návrh bol schválený.
Starosta obce vystúpil s otázkou, či OZ v novom roku usporiada obecný ples.
Poslanci sa dohodli, že obecný ples usporiadajú 28.2.2009.
Starosta predložil návrh o výške koncoročnej odmeny pre poslancov OZ a to 5000,-Sk pre
každého poslanca. Tento návrh bol jednohlasne prijatý.
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8./

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Zasadnutie ukončil, poďakovaním za účasť, starosta obce.

V Dúbravke 27.11.2008

Zapíslala: Viselková

Overovatelia: Valiga …............................
Bajužík …..........................

Andrej Bajužík
starosta obce

VZN č. 4/2004 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané OcÚ Dúbravka sa ruší a nahradzuje sa
novým VZN č, 2/2008 – v mene €.
VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dúbravka sa ruší a nahradzuje sa novým VZN č. 1/2008– v mene €.

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 15.12.2008

Prítomní:

Andrej Bajužík - starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ščerbáková, Valiga,
Kmec, Feňuš, Benetinová, Bajužík Miroslav,Viselková – prac. OcÚ

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2/ Kontrola úloh
3./ Určenie overovateľov zápisnice a NK
4./ Rozpočet na rok 2009 - schválenie
5./ VZN obce na rok 2009 - schválenie
6./ Príprava osláv Nového roka 2009
7./ Rôzne
8./ Uznesenie a záver

1./ Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať
za predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./ Kontrola úloh – pracovníčka OcÚ – neboli žiadne úlohy
3./ Návrhová komisia: Eľko, Feňuš
Overovatelia:
Ščerbáková, Valiga
4./ Návrh rozpočtu na rok 2009 predložila pracovníčka OcÚ Viselková, Podrobne ,podľa
jednotlivých kapitol vysvetlila poslancom, ktoré položky obsahuje. Poslanci mali tento návrh doma
na preštudovanie a taktiež sa s ním zaoberali už na minulom zasadnutí. Návrh rozpočtu, ktorý bol v
Sk, no už aj v novej mene € bol jednohlasne schválený. Bolo prijaté uznesenie.
5./ Na minulom zasadnutí OZ sa poslanci dohodli, že VZN ostávajú aj naďalej v platnosti v
takej podobe v akej boli doteraz, zmenia sa len VZN, v ktorých je potrebné prepočítať prípadné
platby na novú menu euro.
VZN č. 4/2004 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané OcÚ Dúbravka sa ruší a nahradzuje sa
novým VZN č, 2/2008 – v mene €.
VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dúbravka sa ruší a nahradzuje sa novým VZN č. 1/2008– v mene €.
Bolo prijaté uznesenie.
6./ Poslanci sa dohodli, že privítanie roka 2009 sa uskutoční tak ako po minulé roky.
Folklórny súbor, vatra, víno pre občanov, sladkosti pre deti, ohňostroj. Finančne – ako po minulé
roky.
7./ V bode rôzne bolo prejednané:
Žiadosti o finančnú pomoc:
Poslanci sa dohodli, že z rozpočtu obce bude v roku 2008 poskytnutá dotácia:
Pravoslávnej cirkvi – 10 000,-Sk
Rímskokatolíckej cirkvi – 35 000,-Sk
Policajný zbor – Trhovište – 1 500,-Sk

−
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Grécko – katolícka cirkev – najskôr v roku 2009
Občianske združenie Dúbravčan – 2009
−

poslanci ďalej prejednali ďalšiu potrebnú úpravu rozpočtu na rok 2008 a súhlasili s
tým, aby bol rozpočet upravený ku koncu roka 2008 podľa skutočnej potreby a to
presunom medzi jednotlivými položkami.

−

bola prejednaná koncoročná odmena pre starostu obce

S tým, aby bola udelená odmena starostovi obce súhlasili všetci poslanci
Potom poslanec Feňuš navrhol, aby výška odmeny bola taká ako po minulé roky a to
20000,- Sk.- vyplatená pri výplate 12/2008.
Všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Návrh na uznesenie prečítal poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Za jednotlivé body uznesenia sa hlasuje osobitne pri prejednávaní jednotlivých bodov
programu.
Zasadnutie ukončil starosta obce.
8./

V Dúbravke 15.12.2008
Zapísala: Viselková

Overovatelia: Ščerbáková …...............................
Valiga: ….....................................

Andrej Bajužík
starosta obce

