
Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke dňa 03.03.2011

Prítomní: Andrej Bajužík- starosta obce , MVDr. Miroslav Eľko – zást. starostu, Miroslav 
Bajužík, Mgr. Martina Bajužíková, Alena Ujhelská, Marián Valiga,
Ing. Milan Kicka – hlavný kontrolór obce, Eva Viselková - zapisovateľka

Neprítomní: Ing. Miroslav Horňák – ospravedlnený
Radovan Melník – neospravedlnený

Program: 1./ Otvorenie
2./ Určenie NK a overovateľov zápisnice
3./ Zásady odmeňovania poslancov OZ – prejednanie
4./ Interná smernica – vedenie účtovníctva – prejednanie 
5./ Rekonštrukcia MK a chodníkov – informácia
6./ Rôzne a diskusia
7./ Návrh na uznesenie
8./ Záver

1./ Otvorenie urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za predložený 
program, ktorý bol jednohlasne prijatý.

2./ Návrhová komisia: Bajužik Miroslav, Mgr. Bajužiková Martina
Overovatelia:           MVDr.Eľko, Ujhelská

3./ Starosta obce predložil  poslancom pracovný materiál  :  Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva.

Každý bod tohto materiálu prechádzali poslanci osobitne. Na návrh starostu bola poslancom 
schválená odmena za každú účasť na zasadnutí 12 €, zástupcovi starostu odmena vo výške 120 € 1x 
štvrťročne. Pri dlhodobom zastupovaní starostu obce po 21 – 120 prac dní odmena vo výške 400,- 
€/mesiac.

Upravený návrh bol schválený. / Prijaté uznesenie/.

4./ Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou schválenia  Internej smernice na vedenie 
účtovníctva. Pracovný návrh  tohto  dokumentu  mal  na  posúdenie  hlavný kontrolór  obce,  ktorý 
odporučil poslancom túto smernicu schváliť. Svoj návrh odôvodnil tým, že smernica je spracovaná 
v súlade so zákonom o účtovníctve.

Návrh smernice bol schválený. / Prijaté uznesenie/.

Keďže  poslanci  nedostali  tento  materiál  na  preštudovanie,  nakoľko  je  dosť  obsiahly  a 
tlačenie takýchto dokumentov je dosť náročne po materiálnej aj časovej stránke, poslanci, na návrh 
p.  Bajužíka,  prijali  uznesenie,  aby  im  boli  pracovné  materiály  na  zasadnutia  OZ  zasielanie 
emailovou poštou. Túto úlohu uložili pracovníčke OcÚ.

5./ Rekonštrukcia  MK  a  chodníkov  –  podrobne  informoval  starosta  obce.  Pre  nových 
poslancov vysvetlil celý postup, hlavne čo sa týka projektu z EF. 

Oboznámil prítomných s tým, že bola urobená kolaudácia tejto stavby a podaná žiadosť na 
PPA , za účelom refundácie použitých finančných prostriedkov na výstavbu.
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6./ V Bode rôzne bolo prejednané:

– Starosta reagoval na pripomienky poslancov z min. zasadnutia, ohľadom neporiadku na 
vlakovej zastávke. Zdôraznil, že nesúhlasí s tvrdeniami, že na vlakovej zastávke je 
neporiadok.
Obec, aj napriek tomu, že nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti, stará sa o poriadok jak 
vonkajších tak aj vnútorných priestorov vlakovej zastávky.  
To sa týka aj všetkých autobusových zastávok.

     -      Poslanci znovu hovorili o nebezpečnom cúvaní autobusov SAD pri d.č. 1, autobusy by 
mali otáčať na parkovisku pri obchode Jednota.
Dohodli sa, že je potrebné písomne upozorniť na tieto skutočnosti SAD Michalovce. 
Touto úlohou poverili starostu obce.

  
– Obecný ples 2011 vyhodnotila poslankyňa Bajužiková.  Starosta obce sa poslancom 

poďakoval za jeho prípravu . Ples bol hodnotený kladne.

      -     Hlavný kontrolór obce sa poďakoval poslancom za prejavenú dôveru pri voľbách. 
Nakoľko do funkcie nastúpil len 1.3.2011 nemá ešte pripravený plán kontrolnej činnosti. 
Tento plán predloží OZ na najbližšom zasadaní.

– Žiadosť Občianskeho združenia Klub detí a mládeže „ Dúbravčan“.
Uvedenú žiadosť prečítala poslancom pracovníčka OcÚ Viselková.
Občianske združenie žiada obec o finančnú pomoc za účelom zabezpečenia činnosti pri 
naplňovaní cieľov združenia, čo je najmä práca s deťmi a mládežou.

Za občianske združenie vystúpil poslanec Valiga. Uviedol, že finančné prostriedky, ktoré 
združenie žiada sú pre deti z Dúbravky a že v minulosti už združenie o pomoc žiadalo, no 
táto pomoc mu nebola schválená. 

Starosta obce reagoval na túto žiadosť s tým, že nemá nič proti tomu, aby sa schválila fin.  
čiastka na podporu združenia, ale že je najprv potrebné urobiť úpravu rozpočtu obce. Keďže 
má obec schválený vyrovnaný rozpočet je potrebné niektoré položky prehodnotiť- ponížiť a 
posúdiť, či si môže obec takú podporu dovoliť.
Ďalej starosta obce uviedol, že pri organizovaní Dňa Dúbravčanov, ktorý je organizovaný 
pre všetkých Dúbravčanov – bez rozdielu,  sa obec snaží hľadať čo najviac sponzorov, aby 
sa znížili náklady na túto obľúbenú akciu.
Pri organizovaní výletov a akcií združenia však vidí akési uprednostňovanie. Na výlety 
chodia len „ vyvolení“  – členovia združenia . Nepokladá za správne, aby sa obecné financie 
presúvali na nejaké iné účty, organizovali výlety a obec aby ostávala bokom. Takéto akcie sa 
môžu organizovať v spolupráci s obcou a môžu sa  do nich zapájať všetci občania našej 
obce.
Poslanci sa potom dohodli na potrebnej úprave rozpočtu, ohľadom uvedenej žiadosti, ktorá 
by mala byť na následujúcom zasadnutí OZ.
Žiadosť občianskeho združenia bude prejednaná až po  úprave rozpočtu.
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7./ Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Bajužiková. Tento návrh bol jednohlasne 
schválený.

8./ Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dúbravke 3.3.2011 Andrej Bajužík
starosta obce

Zapísala: Viselková

Overovatelia: MVDr.  Eľko …..............................

Ujhelská ….....................................


