
Zápisnica
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke 

 dňa 8.10.2014

Prítomní:  MVDr. Eľko- zástupca starostu obce, Ing. Miroslav Bajužik, Mgr.Martina 
Bajužiková,  Radovan Melník, Alena Ujhelská

            Ing. Kicka – hl. kontrolór, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ
Program:  

         1./ Otvorenie zasadnutia
         2./ Určenie navrhovateľa a  overovateľov zápisnice 
         3./ Správa audítora za rok 2013
         4./ Prejednanie a schválenie Výročnej správy za rok 2013
         5./ Posedenie v rámci Mesiaca úcty k starším
         6./ Rôzne

                     7./ Návrh na uznesenie
         8./ Záver

1./  Otvorenie zasadnutia urobil  zástupca starostu obce, dal hlasovať za predložený program, 
ktorý bol  jednohlasne schválený.

2./ Navrhovateľ:Alena Ujhelská
Overovatelia: Ing. Bajužik, Mgr. Bajužiková

3./ Správu  nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2013, ktorá obsahuje 
jeho kladné stanovisko  predniesol MVDr. Eľko .

Poslanci zobrali uvedené na vedomie.

4./ Výročnú správu za rok 2013, s kladným stanoviskom audítora, predložil poslancom 
zástupca starostu. Poslanci vzali uvedené na vedomie.

5./ Posedenie v rámci Mesiaca úcty k starším.
Zástupca starostu oboznámil poslancov s termínom konania posedenia a to 25.10.2014 so 

začiatkom o 14,00 hod. a s tým, že v rámci kultúrneho programu vystúpia deti našej MŠ a je  
zabezpečený FS Orgonina z Vranova n/T.

Poslanci sa dohodli, že tak ako po iné roky, sa bude podávať prípitok, teplé jedlo, zákusok a 
káva. 

6./ V bode rôzne bolo prejednané:

– Zástupca starostu prečítal poslancom Žiadosť o  finančný príspevok rodičov detí, ktorí 
navštevujú MŠ. Rodičia žiadali príspevok na obnovu detského ihriska na školskom 
dvore.
Poslanec Melník navrhol, aby sa obnova detského ihriska nechala na prejednanie nového 
starostu a OZ, čiže po voľbách. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.

– Poslanec Melník  upozornil na zlý - až dezolátny stav železničnej zastávky v našej obci. 
Nakoľko je zastávka majetkom Železníc SR, zástupca starostu bude uvedený problém 
riešiť najprv upozornením majiteľa, prípadne žiadosťou o dodanie materiálu na opravu 
budovy.
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7./ Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Ujhelská.

Všetci poslanci boli za prijatie uznesenia.

8./ Zasadnutie ukončil zástupca starostu obce.

V Dúbravke 8.10.2014 MVDr. Miroslav Eľko
zástupca starostu obce 

Overovatelia: Ing. Bajužik Miroslav ….............................
Mgr. Bajužiková Martina ….......................


