
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia OZ v Dúbravke

 dňa 13.7.2011

Prítomní: MVDr. Miroslav Eľko – zást. starostu,  Ing. Horňák , Alena Ujhelská, Marián 
Valiga, Miroslav Bajužik

Program: 1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Rekonštrukcia v MŠ – prejednanie cenových ponúk a schválenie 

najvýhodnejšej
3./ Predaj domov vo vl. obce / Kušnírové/
4./ Rôzne
5./ Záver

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

2./ V tomto bode zástupca starostu oboznámil poslancov s tým, že obec dostala z MF SR 
dotáciu na individuálne potreby na rok 2011. Ide o účelovú dotáciu na kapitálové výdavky na akciu 
„ Rekonštrukcia MŠ v obci Dúbravka“. Obec žiadala o dotáciu v sume 13 500 €, no dotáciu sme 
dostali len v sume 5000,- €. Dotácia bola žiadaná na rekonštrukciu hygienických zariadení a 
vodovodných rozvodov a taktiež na výmenu okien v budove MŠ. Za týmto účelom musia byť 
fin.prostriedky využité.

Nakoľko je v budove MŠ veľmi zlá situácia s rozvodom vody / presakovanie vody do stien/
a podľa Hygieny v Michalovciach sú hygienické zariadenia pre deti i pracovníkov MŠ takisto v 
zlom stave – / nevyhovuje počet umývadiel, zlý stav WC/ je potrebné v prvom rade urobiť 
rekonštrukciu týchto zariadení.

Zástupca starostu predložil poslancom tri cenové ponuky na dodávateľov prác a materiálu na 
takúto rekonštrukciu.

Všetky predložené ponuky presahujú sumu dotácie. Pracovníčka OcÚ oboznámila 
poslancov s tým, že na dofinancovanie tejto akcie sa môžu použiť finančné prostriedky z RF obce, 
keďže sa jedná o kapitálový výdavok. 

Poslanci posúdili jednotlivé ponuky a vybrali ponuku – Milana Lipu na sumu 8238,- € s 
tým, že finančné prostriedky nad 5000,- € budú doplatené z RF obce.

3./ Zástupca starostu oboznámil poslancov s predajom domu so s.č. 120 a vyzval poslancov k 
tomu, že by bolo dobré určiť cenu aj na dom č. 69, aby obec mohla dať ponuku na odpredaj.

Poslanci sa dohodli na orientačnej cene cca 16 500€ / zatiaľ nie nižšiu/ .
Presnú predajnú cenu určia až keď sa prihlásia vážnejší záujemcovia.

4./ Rôzne
– poslanec Valiga vystúpil s požiadavkov ohľadom postreku kanála v strede obce – aby 

bol proti burine vystriekaný celý kanál- aj okolo ihriska.
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5./ Návrh na uznesenie prečítal Ing. Horňák. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Zasadnutie ukončil zástupca starostu obce.

V Dúbravke 13.7.2011 MVDr. Eľko Miroslav
zástupca starostu

Overovatelia: M. Bajužík …..........................

Ujhelská : …...........................


