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

−

2-

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

