Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 04.02.2013
Prítomní:

Andrej Bajužík, starosta obce, Ing. Horňák, Marián Valiga, Radovan Melník,
Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská
Eva Viselková – pracovníčka OcÚ

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kúpa traktora pre obec/ ponuka z internetu
3./ Návrh uznesenia, záver
1./

Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s jediným bodom programu a to:
Kúpa traktora pre obec.

2./
Obec má v majetku traktor s vlečkou, ktorý získala od: Agrocentra, a.s. Michalovce,
darovacou zmluvou v r. 2006. Zostatková hodnota traktora zodpovedala sume 3500 Sk t.j. 116,18 €
- v tejto sume je traktor evidovaný aj v majetku obce.
Traktor sa využíva hlavne na kosenie verejných priestranstiev a v zime na zimnú údržbu
ciest. V roku 2012 sa tento traktor pokazil, bolo potrebné zakúpiť nový agregát, keďže sa to zatiaľ
nepodarilo zrealizovať pokazený traktor bol zaparkovaný na voľnom priestranstve pri garáži.
Koncom roka bola vystavaná nová plechová garáž, traktor v nej ešte nebol umiestnený, nakoľko sa
nedal naštartovať a na jeho presun bol potrebný iný stroj. Navyše starosta obce už mal vybavený
prevoz traktora do areálu AT -Zemplín, kde mala byť urobená jeho oprava.
V noci 1.1.2013 však neznámy páchateľ tento traktor vykradol. Boli z neho odcudzené mnohé
súčiastky. Náklady na jeho opravu preto omnoho stúpli. Starosta obce sa preto rozhodol, že by
bolo rozumnejšie tento traktor odpredať a obci zakúpiť nový- funkčný traktor.
Pri náhodnom zisťovaní ceny ojazdeného traktora na internete našiel ponuku, ktorá sa mu zdala
výhodná. Predávajúci – pochádzajúci z Dolného Kubína mal v ponuke dva traktory v hodnote
9000,- a 11000,- €.
Po telefonickom rozhovore, keďže bol akurát v našom okrese sa zastavil na OcÚ.
Starostovi navrhol, že odkúpi obecný nepojazdný traktor za hodnotu 4000,- €.
Emailovou poštou potom zaslal fotografie, na ktorých boli podrobne nafotené obidva ponúkané
traktory.
Starosta obce vyzval poslancov, aby išli k počítaču pozrieť si zaslané ponuky.
Poslanci si prezreli všetky fotografie, potom si na internete našli a porovnali ďalšie ponuky
na podobné traktory. Rozhodli sa, že obec zakúpi zrekonštruovaný traktor za 11000,- €.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za zakúpenie traktora.
Hlasovania sa zdržal len poslanec Bajužík, ktorý tvrdil, že sa v uvedenej problematike
nevyzná, nevie posúdiť stav traktora, dokonca preto nejavil ani veľký záujem o obhliadku
fotografií prostredníctvom internetu.
V súvislosti s kúpou traktora pracovníčka obce upozornila poslancov na potrebnú úpravu
rozpočtu, čo poslanci vzali na vedomie.
3./

Poslanci schválili uznesenie.
Zasadnutie ukončil starosta obce.

V Dúbravke 4.2.2013
Overovatelia: Ing. Horňák …............................
Marián Valiga …........................

Andrej Bajužík
starosta obce

