
Zápisnica

          z  mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dúbravke
                       dňa 11.2.2011 o 15,30 h

Prítomní: MVDr. Miroslav Eľko – zást. starostu obce, Miroslav Bajužík, Mgr. Martina 
Bajužíková, Ing. Miroslav Horňák, Radovan Melník, Alena Ujhelská, Marián 
Valiga

Program:  
         1./ Otvorenie zasadnutia
         2./ Určenie NK a  overovateľov zápisnice 
         3./ Voľba hlavného kontrolóra obce
         4./ Rôzne
         5./ Návrh na uznesenie
         6./ Záver

1./ Zástupca starostu obce privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený 
program, ktorý bol jednohlasne prijatý.

2./ Návrhová komisia: Ing. Horňák Miroslav
Alena Ujhelská

Overovatelia zápisnice: Valiga
            Melník

3./ Voľba hlavného kontrolóra obce

Na  základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a odst. 2 zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zn. nesk. predpisov a v zmysle uznesenia OZ č. 9/2010 /N – časť C, zo 
dňa 27.12.2010 sa konala voľba hlavného kontrolóra obce.

Pracovníčka OcÚ predložila poslancom obálky uchádzačov v takom poradí v akom boli 
zaevidované do prijatej pošty :

Daniel Dzuro, Budkovce 181
Bc. Anna Kosanová, J. Jánošíka 15, Michalovce
Ing. Milan Kicka, Tyršova 287/43, Sobrance

Zástupca starostu Dr. Eľko sa opýtal poslancov, či niektorého z uchádzačov poznajú.
Ing. Horňák sa vyjadril, že pozná osobne p. Dzuru
Miroslav Bajužik, že pozná Ing. Kicku

Postupne boli obálky otvárané a poslanci sa oboznámili s ich obsahom. 
Prihláška Bc. Kosanovej neobsahovala výpis z registra trestov, preto bola poslancami z 

voľby vylúčená.
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Poslanci potom hlasovali medzi ostatnými dvoma kandidátmi.

Poslankyňa Mgr. Bajužíkova, prišla neskôr na hlasovaní nebola ešte prítomná:

Najprv sa hlasovalo za Daniela Dzuru:

Hlasovanie: za : MVDr. Eľko, Ing. Horňák
        proti: Bajužík, Valiga, Ujhelská, Melník
        zdržal sa : 0

Hlasovanie za Ing. Milana Kicku :

        za :  Bajužík, Valiga, Ujhelská, Melník
        proti:  Ing. Horňák
        zdržal sa : MVDr. Eľko

Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ing. Milan Kicka.

4./ V bode rôzne  bolo prejednané: 

Usporiadanie obecného plesu  26.2.2011

Pracovníčka Ocu oboznámila poslancov s počtom prihlásených občanov na ples.
Nakoľko je prihlásených 96 občanov poslanci sa dohodli, že ples sa uskutoční.
Prípravou  plesu bola starostom obce, ešte na minulom zasadnutí, poverená Mgr. Bajužiková
Poslanci sa dohodli na cene tombolového lístka a to 1,-€/ks
Zakúpenie cien do tomboly vo výške - do 300,-€

Prípravou a predajom vstupeniek bola poverená pracovníčka OcÚ.

Ďalej bolo prejednané:

– Poslankyňa Ujhelská vystúpila s poznámkou ohľadom autobusových zastávok
Zastávka na Komaniciach : cestujúci, pri cestovaní do Michaloviec, čakajú autobus 
priamo na ceste, bolo by potrebné urobiť nejakú plošinu – bezpečnejšie nástupište.

– Autobusy v obci by nemali cúvať,  mali by sa  otáčať pri obchode Jednota
– Železničná stanica je v zlom stave – neporiadok ….

5./  Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Ujhelská.
 Tento návrh bol jednohlasne prijatý.

6./ Zasadnutie ukončil Dr. Eľko. Poďakoval sa prítomným za účasť.
   

V Dúbravke 11.2.2011 MVDr. Miroslav Eľko
zástupca starostu obce

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

Valiga …........................................


