
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

dňa 20.06.2012 
 

Prítomní:  Andrej Bajužík- starosta obce,MVDr. Eľko – zást. star.,  Mgr. Bajužíková, 
        Radovan Melník, Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská, Ing. Horňák 
  
        Ing. Milan Kicka- hlavný kontrolór obce, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ 
 
Program: 1./ Otvorenie zasadnutia 
  2./ Kontrola úloh 
  3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice 
  4./ Stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2011 
             5./ Správa audítora o preverení súladu hospodárenia obce  so zákonom č.                    
       583/2004 Z.z. za rok 2011 
            6./ Záverečný účet obce – prejednanie a schválenie 
            7./ Informácia o stave výstavby kanalizácie 
            8./ Rozprava ohľadom činnosti a opatrenia pre OFK  
            9./ Príprava a zabezpečenie Dňa Dúbravčanov 
          10./ Rôzne a diskusia  
          11./ Návrh na uznesenie 
          12./ Záver 
 
1./ Otvorenie zasadnutia urobil  starosta obce.  
 Privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený program, ktorý bol,  jednohlasne 
schválený . 
  
2./ Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ.  Na poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne 
 úlohy. 
 
3./ Návrhová komisia: MVDr. Eľko, Ujhelská 
 Overovatelia:  Ing. Horňák, Bajužík 
 
4./ Hlavný kontrolór obce- Ing. Kicka predložil Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 
2011 s odporúčaním pre OZ: „Celoročné hospodárenie obce schváliť bez výhrad“. 
 Ing. Kicka ďalej predložil Hodnotiacu správu plnenia programov obce za rok 2011 a 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. 
 Poslanci predložené správy vzali na vedomie. 
 
5./ Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2011 prečítal 
poslancom Ing. Kicka- hl. kontr. obce.  
 Stanovisko Ing. Jozefa Figľara – audítora: 
 Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie obce Dúbravka k 31.12.2011. 
 
6./ Záverečný účet obce za rok 2011 spolu s Hodnotiacou správou plnenia programového 
rozpočtu za rok 2011 predniesla poslancom prac. OcÚ- Viselková. 
 Poslanci mali návrhy týchto dokumentov, spolu s plnením Rozpočtu obce za rok 2011, doma 
na preštudovanie a pripomienkovanie. 
 Poslanec Bajužík mal pripomienku k Hodnotiacej správe a to, že je uvedený nesprávny 
názov OFK Dúbravka / bol uvedený nesprávny starý názov TJ Dúbravka, čo urobila pracovníčka 
obce pri písaní správy, jedná sa však o ten istý subjekt/. 
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 Iné pripomienky k predloženým dokumentom neboli. 
 Záverečný účet obce bol schválený bez výhrad. 
 Bolo prijaté uznesenie. /Poslanec Melník nebol na hlasovaní prítomní, bol ospravedlnený, 
prišiel neskôr./ 
 
7./ Informáciu o stave výstavby kanalizácie podal starosta obce. 
 V najbližšom období sa pripravuje kolaudácia celej stavby. Na jednaní s vedením firmy 
EKOSTAV bolo dohodnuté,že bude opravená cesta za OCÚ a pri futbalovom ihrisku. Tieto cesty 
boli najviac poškodené pri výstavbe kanalizácie. S prácami by sa malo začať už 25.6.2012. 
 Starosta ďalej informoval poslancov o zámere využiť prítomnosť techniky v obci a dať 
opraviť cestu smerom na faru a ku Kišíkovi. Tu by obec musela prispieť z vlastných zdrojov. 
 V prípade, že sa s firmou, ktorá bude cesty opravovať dohodne, zvolá mimoriadne 
zastupiteľstvo. 
 Poslanec Bajužík mal pripomienku k ceste, ktorá vedie popred OcÚ. Starosta mu vysvetlil, 
že táto cesta bola daná do pôvodného stavu, následne bola obci odovzdaná  / starosta podpísal 
prevzatie/. Zato, že došlo k usadeniu zeminy pod cestou firma už nezodpovedá. Starosta chcel 
úpravu cesty oddialiť, no na neustále telef. urgencie občanov ju dal opraviť predčasne / zemina ešte 
nebola dostatočne usadená /, čo sa teraz odrazilo na jej kvalite.   
 
8./ Starosta obce predostrel problém, ktorý má OFK Dúbravka. 
 Ide hlavne o to, že o futbal v obci sa nemá kto zodpovedne starať. Hráči sú nezodpovední, 
zo strany obce majú zabezpečené všetko potrebné jak po finančnej, tak po materiálnej stránke. 
Starosta nechce, aby sa futbal celkom rozpadol. 
 Vyzval  poslancov o vyjadrenia a návrhy k riešeniu vzniknutej situácie. 
 Všetci prítomní poslanci Bajužíková, Ujhelská, Horňak, Eľko a Bajužík sa postupne 
vyjadrili, že je potrebné stretnutie s vedení futbalového klubu, kde sa bude o  konkrétnych 
problémoch diskutovať, prípadne sa záujmu stanoviská a riešenia. 
 
9./ Starosta informoval poslancov o príprave Dňa Dúbravčanov na 4.8.2012. 
 Táto kultúrno-spoločenská akcia by sa mala konať pod záštitou VÚC Košice. 
 
 Doteraz je, zo strany starostu, zaistené: 
 Sponzor - /mäso a mäs. výrobky/  AT Zemplín 
 Objednávka na tribúnu, lavičky a stánky / TaZS Michalovce 
 Kultúrny program: FS Železiar, FS Makovica- Snina, FS- Vranovčan, ľudový rozprávač 
 Jožko Bryndza. 
 
 Poslanci sa dohodli, že ohľadom prípravy bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo 
 
10./ V bode rôzne bolo prejednané: 

− starosta obce - úprava cintorína – pochovávanie na americký spôsob 
/poslanci sa dohodli, že bude zvolané mimoriadne stretnutie/ 

− starosta obce informoval poslancov o výstavbe plota a informačnej tabule pri aut. 
zast. Oboznámil ich so zámerom namontovať na informačnú tabulu digitálne hodiny s 
teplomerom. Žiadal poslancov o súhlas na zakúpenie hodín. Poslanec Bajužík mu 
pripomenul, že má kompetenciu o nákupoch do 1000,-€ rozhodovať sám. 

− Ujhelská – navrhla, že by bolo potrebné urobiť nejaké poťahy na lavice v DS 
− Ujhelská vystúpila s otázkou, či sa nebudú nejakým spôsobom čistiť nové chodníky 

v strede obce 
       starosta obce poukázal, že chodník pred jeho domom a pred mnohými ďalšími domami,  



       -   3  - 
 
       v ktorých žijú zodpovední občania sú vyčistené. Bolo by dobre, keby tak robili všetci 
        občania našej obce. 
       No aj napriek tomu je plánovaný postrek celého chodníka proti burine.  

− Ing. Horňák – upozornil na napnutý kábel MR pred jeho domom. Napnutie 
spôsobuje rozrastený strom, je potrebné odstrániť aspoň jeden konár. 

− Melník informoval o pripravovaní Memoriálu J. Melníka na deň 8.7.2012 o 13,00 
hod. / súťažiace mužstva: Dúbravka, Hatalov, V. Kapušany, Michalovce – starší páni/. 

Zároveň pozval na akciu starostu obce a celé OZ. 
 
 
11./ Návrh na uznesenie predniesol poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený. 
 
12./ Zasadnutie ukončil starosta obce. 
 
Zapísala: Viselková 
 
 
 
 
 
V Dúbravke 20.6.2012      Andrej Bajužík 
         starosta obce 
 
 
Overovatelia:  Ing. Horňák …..................................... 
 
  Bajužik ….............................................. 
        


