
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

zo dňa 27.09.2012 
 
 

Prítomní: Andrej Bajužík, starosta obce,  MVDr. Eľko – zást. star., Ing. Horňák, Mgr. Bajužíková, 
        Marián Valiga, Radovan Melník, Miroslav Bajužík 
  
        Eva Viselková – pracovníčka OcÚ 
 
 
Program: 
        1./  Otvorenie zasadnutia 
        2./  Kontrola úloh 
                   3./  Určenie NK a overovateľov zápisnice 
        4./  Kolaudácia kanalizácie, úprava MK - informácia 
        5./  Rekonštrukcia / výmena okien v MŠ/ - výber dodávateľa 
        6./  Informácia ohľadom vyberania daní a poplatkov za rok 2012 
        7./  Príprava posedenia pre občanov pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“ 
        8./  Príprava / návrhy na rozpočet 2013 a VZN na rok 2013/ 
        9./  Návrhy na úpravu cintorína / americké pochovávanie/ 
       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 
konkrétne úlohy.  
 
3./ Návrhová komisia: Bajužíková, Ing. Horňák 
 Overovatelia:  MVDr.Eľko, Valiga 
 
4./ Starosta obce informoval poslancov o kolaudácii kanalizácie, ktorá bola v mesiaci august . 
 V každej obci, ktoré boli zapojené do spoločného projektu bola kolaudácia samostatne. 
 Obec dala počas konania pripomienku k oprave cesty pred OcÚ – č.d. 112. / usadnuté     - 
opravené prekopávky ciest/.  
 Ďalej starosta informoval poslancov o rekonštrukcii ciest za OcÚ a popri ihrisku, ktorá bola 
urobená z rozpočtu fi Ekostav. Tieto cesty boli zrekonštruované v hodnote cca 38 000,-€ 
 
5./ Starosta obce informoval poslancov o avizovanej dotácii z MF SR na rekonštrukciu MŠ 
 Obec požiadala v marci 2012 o dotáciu na výmenu okien . Po zasadnutí vlády SR v 
Michalovciach budú poskytnuté finančné prostriedky obciam a mestám okresov Michalovce a 
Sobrance, ktoré žiadali o dotácie hlavne na rozvoj obci a školstva.  
 V súvislosti s uvedeným predložil poslancom 5 ponúk na dodávku a montáž plastových 
okien. Poslanci s pomedzi týchto ponúk vybrali do užšieho výberu 2 ponuky a to  Madux a Agal. 
Starostu obce poverili, aby s firmami ešte jednal. V prípade, že dostane ešte výhodnejšiu ponuku sa 
má prikloniť k nej.  
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6./ Informáciu o platení dane podala pracovníčka OcÚ Viselková. 
 / Viď príloha /. 
 
7./ Na návrh starostu obce sa poslanci dohodli na usporiadaní posedenia pri príležitosti „ 
Mesiaca úcty k starším“ na deň 27.10.2012. 
 V kultúrnom programe vystúpi FS Mihaľovski nevesti a beťare“ a deti MŠ Dúbravka. 
 Občerstvenie : zabíjačka, víno, voda, zákusok 
 
8./ Príprava a návrhy: Rozpočet na rok 2013 a VZN na rok 2013 
 Starosta obce oboznámil poslancom s potrebou prípravy rozpočtu a VZN na rok 2013. 
 Poslanci sa dohodli na pracovnom stretnutí koncom mesiaca október. 
 
9./       Návrh na úpravu cintorína / americké pochovávanie/. 
 Poslanci sa dohodli na výjazde do obce Pozdišovce / návšteva cintorína/, kde už takto 
cintorín upravený majú 
 Ďalej sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by so tomuto problému venovala 
podrobnejšie a vypracovala návrh projektu, najneskôr do konca kalendárneho roka. 
 
10./ V bode rôzne bolo prejednané: 
 

− Sťažnosť – Peter Hric – zvolať komisiu 
Z: MVDr. Eľko, T: pred najbližším zasadnutím 
 

− Žiadosť gr. kat. cirkvi o finančnú pomoc 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť gr. kat. cirkvi o finančnú pomoc, na 
zaplatenie účtov za spotrebované energie,  z dôvodu ťažkej finančnej situácie. 
Poslanci sa po dlhšej rozprave dohodli na poskytnutí jednorázovej  finančnej výpomoci vo výške 
1000,- €. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zaplatenie dlhov voči dodávateľom 
energii. 
 
 
11./ Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Bajužíková 
 tento návrh bol jednohlasne schválený. 
 
12./      Zasadnutie ukončil starosta obce. 
 
 
 
V Dúbravke 27.09.2012 
 
 
Zapísala: Viselková      Andrej Bajužík 
        starosta obce 
 
 
Overil:   MVDr. Miroslav Eľko …........................... 
 
    Marián Valiga:  …...................................... 
 


