Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 26. 03. 2014

Prítomní: MVDr. Miroslav Eľko – zástupca starostu obce,
Ing. M. Bajužík, Mgr. M. Bajužíková, R. Melník, A. Ujhelská, M. Valiga
Ing. M. Kicka – hlavný kontrolór
Ľ. Vartašová – pracovníčka OcÚ
hosť – J. Dvořáková

Program: 1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
3./ Informácia ohľadom fungovania OcÚ
4./ Vyhodnotenie akcie „FAŠIANGOVICA“
5./ Rôzne
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver
1./

Otvorenie zasadnutia: zástupca starostu obce otvoril zasadnutie, privítal všetkých
prítomných, dal hlasovať za predložený program, ktorý bol jednohlasne schválený.

2./

Návrhová komisia: Mgr. Martina Bajužíková
Overovatelia:
Alena Ujhelská, Radovan Melník

3./

Informácia ohľadom fungovania OcÚ: zástupca starostu obce informoval o stave
fungovania OcÚ, pretože starosta obce Andrej Bajužík a aj pracovníčka OcÚ Eva
Viselková sú od 20.01. 2014 práceneschopní. Starosta obce poveril počas svojej
neprítomnosti zastupovaním MVDr. Miroslava Eľku. Jeho práva a povinnosti
vyplývajú z tohto poverenia. Pani Evu Viselkovú zastúpi počas neprítomnosti v účtovníckych záležitostiach obce pani Emília Vajdová, ktorá bude finančne ohodnotená
mesačnou odmenou. V ostatných administratívnych prácach, vybavovaní evidencie
obyvateľstva, určil starosta obce zastupovaním pracovníčku OcÚ, Ľudmilu Vartašovú.
Pán Melník sa zaujímal o písomné poverenie od starostu obce a pán Ing. Bajužík
oznámil, že sa niekedy v júni bude riešiť zastupovanie starostu.

4./

Vyhodnotenie akcie „FAŠIANGOVICA“: Mgr. Martina Bajužíková podala písomné
vyúčtovanie tejto akcie a informovala, že OcÚ sponzoroval nákupom vína. Ďalej
oznámila, že odozvy u ľudí sú priaznivé a chcela by sprístupniť aj fotografie z tejto
akcie na stránku našej obce.

5./

Rôzne: hlavný kontrolór Ing. Milan Kicka v tomto bode predniesol správu o kontrole
vedenia pokladne, príjmov a výdavkov Obecného futbalového klubu.

Kontrolou zistil následovné nedostatky, ako sú: nesprávne vypísané príjmové
a výdavkové pokladničné doklady, chýbali na nich podpisy, neboli pripojené
doklady , skade sú prostriedky. Cestovné náklady pre hráčov neboli podpísané.
Kontrolór preto doporučil, aby zástupca starostu obce oboznámil vedenie Futbalového
klubu s týmito nedostatkami.
Pán zástupca MVDr. M.Eľko ďalej v bode rôzne predniesol požiadavku Materskej
školy na finančné poskytnutie školského výletu detí.
Pán Ing. Bajužík oznámil, že o finančný príspevok požiada aj Občianske združenie,
pretože ešte od obce nedostali žiadny príspevok.
Pani Ujhelská sa zaujímala o udržiavaní nového cintorína, kto bude zarovnávať hlinu.
Ďalej navrhla, aby pokazený kontajner pred kuchyňou OcÚ sa opravil, alebo uzamkol.
Hosť zasadnutia pani Dvořáková sa informovala o vedení stánku na futbalovom ihrisku.
Má záujem o jeho užívanie. Chcela vedieť, komu má podať žiadosť o užívanie tohto
stánku. V ďalšom bode hovorila o neprístupovej ceste za koľajou, kde býva. Sťažovala
sa, že dve autá popri sebe neprejdú.
Pani Mgr. Bajužíková má záujem o cvičenie so ženami v KD.
Pán MVDr. Eľko pripomenul o poskytnutí finančej pomoci aj pre záujemcov stolného
tenisu. Ďalej informoval aj o ponuke LED na verejné osvetlenie.
6./

Návrh na uznesenie prečítala Mgr. M. Bajužíková. Bol jednohlasne schválený.

7./

Zasadnutie ukončil zástupca starostu obce .

V Dúbravke, dňa 26.03.2014
Zapísala: Vartašová

Overovatelia: Alena Ujhelská ….........................
.
Radovan Melník ….......................

MVDr. Miroslav Eľko
zástupca starostu obce

