Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
dňa 22.03.2012
Prítomní: Andrej Bajužík, starosta obce,MVDr. Eľko – zást. star., Mgr. Bajužíková,
Marián Valiga, Radovan Melník, Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská
Ing. Milan Kicka- hlavný kontrolór obce, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ
Program:

1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
4./ Informácia o úvere
5./ Výrub stromov v obci / stavba altánku MŠ/
6./ Výstavba oplotenia – pri aut. zastávke
7./ Športová súťaž – MŠ- máj – príprava
8./ Informácia ohľadom výstavby kanalizácie
9./ Obecný ples – vyhodnotenie
10. Správy z kontroly hlavného kontrolóra obce
11. Plán kontrolnej činnosti na rok 2012 - schválenie
12./ Rôzne a diskusia
13./ Návrh na uznesenie
14./ Záver

Otvorenie zasadnutia urobil starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený program, ktorý bol, na návrh
kontrolóra obce, doplnený o body výsledky kontroly a schválenie plánu kontrolnej činnosti. Takto
upravený program bol jednohlasne schválený .
1./

2./

Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ. Na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne
úlohy.

3./

Návrhová komisia: Bajužík, Valiga
Overovatelia:
MVDr. Eľko, Mgr.Bajužíková

4./

Informáciu o úvere 2011 podala pracovníčka OcÚ – Viselková.
Úver na rekonštrukciu MK a chodníkov 19.01.2011 – 298293,59 €
Splátka úveru
23.11.2011 - 250666,88 € / z PPA
23.11.2011 - 47626,71 €/ vlastné fin.prostr.
Obec požiadala o vrátenie DPH 35 093,- €
V prípade vrátenia DPH, by obec za rekonštrukciu MK a chodníkov zaplatila 12 533,71€.
Väčšia časť ostatných nákladov : / stavebný projekt, vypracovanie žiadosti pre PPA,
stavebný dozor vo výške 13319,19 €/ bola vlastne obci vrátená z príjmu z fi Ekostav, ktorá obci
zaplatila za prenájom obecných pozemkov na uskladnenie strojov, ktoré boli použité pri výstavbe/.
/ Podrobnejšie viď príloha/
Starosta obce informoval prítomných o výrube stromov v strede obce.
Rozhodnutie na vyrúbanie týchto stromov bolo vydané ešte v roku 2010. Nakoľko sa tieto
stromy nachádzali v blízkosti el. a tel. vedenia bolo treba na výrub zabezpečiť pilčíka, ktorý má na
takúto prácu dostatočnú odbornosť. Pilčík bol vybraný z 3 ponúk. Drevo z vyrúbaných stromov sa
použije na výrobu altánku v MŠ.
5./
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6./

Výstavba nového oplotenia pri aut. zastávke.
Starosta informoval poslancov o platnosti zmluvy o prenájme pozemku s gr. katl. cirkvou.
Ďalej ich informoval o jednaní so správcom gr. kat. farnosti v Dúbravke, ktorý nemá k
výstavbe oplotenia pozemku výhrady.
Výstavba by sa mala začať v najbližšom období. Podľa schváleného rozpočtu obce, by sa
mala cena celého oplotenia vmestiť do sumy 2000,-€.
Starosta obce informoval o príprave športovej súťaže v MŠ.
Ide o súťaž v rámci obcí patriacich k Školského úradu Vinné, ktorá sa každoročne
organizuje v inej MŠ.
Poslanci súhlasili, aby obec, ako zriaďovateľ MŠ, pomohla pri organizovaní tejto akcie a to
organizačne aj finančne. Ide predsa o reprezentáciu celej našej obce.

7./

Informáciu ohľadom výstavby kanalizácie podal starosta obce.
V obci sa ukončujú terénne úpravy. Jednotlivé domácnosti sa môžu na kanalizáciu napájať.
Každý záujemca o napojenie si musí prípojku vybaviť sám vo VVaK Michalovce.
Poslanci / Valiga a Melník/ upozorňovali na vodu v šachtách kanalizácie, ktorá by sa tam
pred spustením prevádzky v nijakom prípade nemala nachádzať.
8./

9./

Obecný ples vyhodnotila poslankyňa Bajužíková.
Účastníci plesu boli s celkovou organizáciou plesu spokojní.
Po finančnej stránke obec zaplatila len za účinkovanie hudobnej skupiny, ostatné náklady
boli pokryté zo vstupného.
10./

Správy o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce č. 3/2012,4/2012,5/2012,6/2012 a
7/2012 prečítal kontrolór obce – Ing. Kicka. V závere odporučil OcÚ, aby bol označený
DHDM inventarizačnými značkami.
Poslanci tieto správy zobrali na vedomie.
11./

Hlavný kontrolóra obce predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
rok 2012.
Poslanci tento plán jednohlasne schválili.

12./

V bode rôzne bolo prejednané:

− Sťažnosť občanov bývajúcich v okolí aut. zastávky na rušenie nočného kľudu a
zhromažďovanie sa mládeže v aut. zastávke.
Poslanci odporučili starostovi, aby najprv formou relácie v MR upozornil na zákaz zhromažďovania
sa mládeže i ostatných občanov v priestoroch aut. zastávky mimo času, ktorý tam trávia čakaním na
autobusové spoje.
Potom, keď aj napriek takémuto upozorneniu dôjde k porušeniu zákazu, je potrebné k riešeniu
pristupovať individuálne a rodičov detí porušujúcich tento zákaz upozorniť písomne alebo
prizvaním na OcÚ.
− Žiadosť Cirkevnej rady gr. kat. cirkvi v Dúbravke o úpravu cesty pred farským
úradom.
Starosta obce vyjadril poľutovanie nad formou zaslania žiadosti, nakoľko bola zaslaná riadnou
poštou – I. triedou. Doterajšia komunikácia medzi OcÚ a cirkvou bola stále osobná. Poslancom
zdôraznil, že obec ráta s úpravou tejto cesty pri rekonštrukcii ostatných ciest, ktoré sú rozbité po
výstavbe kanalizácie.
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− Poslanec Valiga upozornil na telefónne stĺpy, ktoré ostali po demontáži ležať na zemi pri
ceste.
− Poslankyňa Ujhelská sa pýtala na vrecia na separovaný zber. / Pýtajú sa jej na to občania
obce/.
Starosta obce jej vysvetlil, že separovaný zber v našej obci funguje už 10 rokov, doteraz
sme s vrecami nemali žiadne problémy. Občania obce, ktorí potrebujú nové vrecia prídu na OcÚ a
bez problémov ich zadarmo dostanú. Niekoľko krát k tejto téme bola urobená relácia v MR, nikdy
sme s týmto problémy nemali.
− Poslanec Melník pripomenul organizovanie Memoriálu J. Melníka na 8.7.2012
13./

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Bajužík. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

14./

Zasadnutie ukončil starosta obce.

V Dúbravke 22.3.2012

Overovatelia: MVDr. Eľko ….........................
Mgr. Bajužíková …...................

Andrej Bajužík
starosta obce

