
                                                Zápisnica
                       z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
                           v Dúbravke dňa 14. 04. 2014
                  
                                      

Prítomní: MVDr. Miroslav Eľko – zástupca starostu obce,
                Ing. Miroslav Bajužik, Ing. Miroslav Horňák, Alena Ujhelská
                Ing. Milan Kicka – hlavný kontrolór
                Emília Vajdová – zast. pracovníčka OcÚ
                Ľudmila Vartašová – pracovníčka  OcÚ

Neprítomní: Marián Valiga, Mgr. Martina Bajužíková, Radovan Melník

Program: 1./ Otvorenie
                 2./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
                 3./ Zánik mandátu starostu obce Dúbravka
                 4./ Rôzne
                 5./ Návrh na uznesenie
                 6./ Záver

1./ Mimoriadne zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostu obce pán MVDr. Miroslav
Eľko.  Obecné zastupiteľstvo schválilo program, ktorý predniesol  zástupca starostu.

2./ Návrhová komisia: Alena Ujhelská
     Overovatelia:          Ing. Miroslav Bajužík, Ing. Miroslav Horňák

3./ Zánik mandátu starostu obce : zástupca starostu obce oznámil poslancom úmrtie starostu
     obce pána Andreja Bajužíka dňa  03. 04. 2014. 
Poslanci vzali uvedenú správu na vedomie a zároveň schválili plat zástupcu starostu obce
vo výške 1 360,- €/mesiac.
       Tým, že prišlo k zániku mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní
úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu (§13b, ods. 4, zákon o obecnom zriadení).
Podľa tohto ustanovenia sa zastupovanie končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupca
starostu vystupuje a podpisuje sa pod všetky listiny ako zástupca starostu, nikdy nie
ako starosta obce.

     V tomto zmysle zástupca starostu je poverený „výkonom funkcie starostu obce“,  nie je
starostom obce, lebo nebol volený obyvateľmi obce. Počas výkonu funkcie sa na neho
vzťahujú všetky ustanovenia vzťahujúce sa na starostu obce, vrátane odmeňovania.



                                                           2.

       Zástupca starostu oznámil skutočnosť,že zánik mandátu starostu obce treba ohlásiť

MV SR. Zároveň je podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy

obcí  povinnosť obce predložiť žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy

predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Obvodného úradu 

v Michalovciach.

(zákon č. 346/1990 Zb., § 48, ods.4).

Poslanci poverili touto  úlohou zástupcu starostu obce.

Pracovníčka OcÚ , pani Emília Vajdová informovala poslancov o nároku na odstupnom

manželke zosnulého starostu, čo poslanci vzali na vedomie.

4./ V bode Rôzne bolo prejednané schválenie  finančnej dotácie  na školský výlet detí a rodičov

materskej školy na termálne kúpaliská do Aquapark Nyiregyháza v hodnote 270,- €

5./ Návrh na uznesenie prečítala pani Alena Ujhelská. Bol jednohlasne schválený.

6./ Zasadnutie ukončil zástupca starostu obce.

V Dúbravke, dňa 14. 04. 2014            

 Zapísala: Vartašová

                                                                                    MVDr. Miroslav Eľko

                                                                                     zástupca starostu obce

Overovatelia:  Ing. Miroslav Bajužík …..................................

                        Ing. Miroslav Horňák ….....................................
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