Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dúbravke
dňa 18.12.2013
Prítomní:

Andrej Bajužík – starosta obce, MVDr. Eľko, Mgr.Bajužíková, Alena Ujhelská,
Ing. Miroslav Bajužík, Ing. Miroslav Horňák, Marián Valiga
Ing. Kicka – hl. kontrolór, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
4./ Prejednanie a schválenie Rozpočtu na rok 2014
5./ Úprava rozpočtu 2013 /rozpočtové opatrenie č. 2/
6./ Informácia ohľadom ukončenia stavby na miestnom cintoríne
7./ Príprava osláv Nový rok 2014
8./ Prejednanie prípravy Obecný ples / Fašiangovica/
9./ Rôzne
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver
1./

Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce, dal hlasovať za predložený program, ktorý bol
jednohlasne schválený.

2./

Kontrola úloh : na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne konkrétne úlohy

3./

NK:
Ing. Bajužík Miroslav, MVDr. Miroslav Eľko
Overovatelia: Ujhelská, Mgr. Bajužiková

4./

Návrh rozpočtu na rok 2014 - 2016 predniesla poslancom pracovníčka OcÚ – Viselková.
K predloženému návrhu rozpočtu predniesol kladné stanovisko Ing. Kicka- hl. kontrolór
obce.
Návrh rozpočtu mali poslanci v dostatočnom termíne na preštudovanie.
Rozpočet na roky 2014-2016 bol jednohlasne schválený.
Na návrh starostu obce, poslanci OZ schválili, aby obec zrušila vypracovávanie a
schvaľovanie programového rozpočtu obce s platnosťou od r. 2014.

5./

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2013 predniesla poslancom pracovníčka OcU.
Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.

6./

Starosta obce informoval prítomných o ukončení stavby na miestom cintoríne aj o úhrade
faktúr týkajúcich sa tejto stavby.

7./

Príprava osláv Nový rok 2014
Poslanci sa dohodli na oslavách 1.1.2014 so začiatkom o 16,00 h s takým istým programom
ako po iné roky. Starosta obce informoval o zmene kultúrneho programu, v ktorom vystúpi
FS Drelich z Budkoviec.

8./

Poslanci sa dohodli na usporiadaní Fašiangovice v mesiaci február 2014.

− 29./

V bode rôzne bolo prejednané:
Návrh starostu obce na udelenie ročných odmien poslancom OZ.
Poslanci tento návrh neschválili.

10./

Návrh na uznesenie prečítal MVDr. Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

11./

Poďakovaním za účasť, starosta obce, zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 18.12.2013
Zapísala : Viselková

Overovatelia: Mgr. Bajužiková …............................
Ujhelská ….........................................

Andrej Bajužík
starosta obce

