Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 12.12.2012

Prítomní: Andrej Bajužík, starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ing. Horňák, Mgr. Bajužíková,
Marián Valiga, Radovan Melník, Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská
Ing. Kicka – kontrolór obce, Eva Viselková – pracovníčka OcÚ

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola úloh
3./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
4./ Úprava rozpočtu na rok 2012 / rozpočtové opatrenie č. 2/2012/
5./ Prejednanie a schválenie VZN obce na rok 2013
6./ Interná smernica č. 3/2012 – Rozpočtové pravidla obce
7./ Prejednanie a schválenie rozpočtu na rok 2013
9./ Americké pochovávanie – návrhy k výstavbe
10./ Rôzne
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.
konkrétne úlohy.
3./

Na poslednom zasadnutí neboli uložené

Návrhová komisia: MVDr. Eľko, Ing.Horňák
Overovatelia:
Melník, Ujhelská

4./
Rozpočtové opatrenie číslo 2/2012 – predniesla poslancom pracovníčka OcÚ.
Potrebnú zmenu rozpočtu prítomní poslanci schválili. Za rozpočtové opatrenie nehlasovala
poslankyňa Bajužíková - / počas prejednávania návrhu nebola prítomná/.
5./
VZN č.1/2012 o daniach z nehnuteľnosti, VZN č. 2/2012 o dani za psa, VZN č. 3/2012 o
poplatkoch za TKO a VZN č. 4/2012 o poplatkoch za pracovné úkony OcÚ predložil poslancom
starosta obce. Návrhy týchto VZN poslanci predbežne prejednávali na pracovnom stretnutí
ohľadom prípravy VZN. Všetky predložené VZN boli jednohlasne schválené. Účinnosť týchto
nariadení je od 1.1.2013.
6./
S návrhom internej smernice č. 3/2012 oboznámil poslancov Hlavný kontrolór obce- Ing.
Milan Kicka. Keďže smernica bola spracovaná v súlade so zákon o rozpočtových pravidlách
doporučil poslancom, aby túto smernicu schválili. Všetci poslanci hlasovali za schválenie smernice.
Hlasovania sa zdržal len poslanec M. Bajužík.

-2Rozpočet obce na roky 2013 – 2015 predložila pracovníčka OcÚ Viselková.
Poslanci mali návrh rozpočtu doma na preštudovanie a tento návrh už predbežne
prejednávali na pracovnom stretnutí ohľadom prípravy rozpočtu.
K návrhu rozpočtu predložil svoje kladné stanovisko aj kontrolór obce – Ing. Kicka.
Poslanci tento rozpočet jednohlasne schválili s tým, že rozpočet na roky 2014 – 2015 je len
informatívny.
7./

8./
Programový rozpočet na roky 2013-2015 predložila pracovníčka OcÚ – Viselková.
Podrobne, podľa jednotlivých programov a podprogramov, oboznámila poslancov s týmto návrhom.
Aj tento rozpočet poslanci jednohlasne schválili.
9./
Starosta obce vyzval poslancov na predloženie návrhov na „ Americké pochovávanie“,
ktoré mali pripraviť na základe spoločnej obhliadky cintorínov dňa 25.11.2012.
Poslanci návrhy nepredložili. So svojim návrhom ich len v krátkosti oboznámil starosta
obce, ktorý ich zároveň znovu vyzval na spoluprácu pri riešení tejto problematiky.
10./

Rôzne:

− Starosta obce informoval poslancov o kontrole OcÚ z Ministerstva poľnohospodárstva
SR ohľadom dotácie z PPA na rekonštrukciu MK a chodníkov v obci.
Poslancom prečítal kladné - záverečné hodnotenie z tejto kontroly.
Poslanci sa k záverečnej správe z kontroly, ktorú mali zároveň k nahliadnutiu, nevyjadrili.
− Príprava osláv príchodu NR 2013 – prítomní sa dohodli na začiatok osláv 1.1.2013 o
15,30 hod. V kultúrnom programe vystúpi FS z Čierneho nad Topľou.
− Poslankyňa Bajužíkova informovala o príprave plesu 2013: termín 2.2.2013, hudba –
Bankovič, vstupné 25,-€ - pár
− Ing. Horňák poďakoval starostovi za celoročnú prácu a navrhol starostovi obce odmenu
vo výške 1000,- €. Poslanci sa k návrhu nevyjadrovali. Starosta obce sa poďakoval Ing.
Horňákovi no návrh na odmenu odmietol s tým, že za svoju prácu je adekvátne platený a že
jeho odmenou by bolo skôr morálne ohodnotenie jeho práce, preto poslancom poprial to,
aby aj oni, na ich pracoviskách, boli takto ohodnotení..
Zástupca starostu dal aj napriek tomu hlasovať za udelenie odmeny starostovi:
hlasovanie: za odmenu 5 poslanci
zdržal sa: Melník, Bajužík
Keďže starosta odmenu odmietol poslanci o výške odmeny nehlasovali.
11./

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

12./

V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 12.12.2012
Zapísala: Eva Viselková

Overovatelia: Melník …............................
Ujhelská ….........................

Andrej Bajužík
starosta obce

