
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 13.9.2011 

Prítomní:  Andrej Bajužík -starosta obce, MVDr. Eľko – zást. star., Ing. Horňák, Mgr. Bajužíková,
       Marián Valiga, Radovan Melník, Miroslav Bajužík, Alena Ujhelská

Program:
       1./  Otvorenie zasadnutia
       2./  Kontrola úloh

                   3./  Určenie NK a overovateľov zápisnice
       4./  Predaj RD č. 69
       5./  Rekonštrukcia rozvodov vody a soc. zariadení v MŠ – informácia
       6./  Výrub stromov na miest. cintoríne
       7./  Rôzne a diskusia
       8./  Návrh na uznesenie
       9./  Záver

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

2./ Kontrolu úloh urobila pracovníčka OcÚ. Na minulom zasadnutí neboli uložené žiadne 
úlohy.

3./ Návrhová komisia: Valiga, Ing. Horňák
Overovatelia: Bajužíková, Melník

4./ Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že na základe oznámenia o predaji RD  s.č. 69 
má obec  len jedného vážneho záujemcu o kúpu a to Štefana Brendzu z Michaloviec.

Poslanci sa dohodli, že rodinný dom predajú za cenu 16500,- € . V kúpno predajnej zmluve 
musí byť uvedené, že obec má  na predanú nehnuteľnosť, v prípade, že by ju chcel nový majiteľ 
predať,  predkupné právo. S touto podmienkou súhlasil aj p. Štefan Brendza, ktorý bol pri jednaní o 
predaji prítomný.

5./ Informácie ohľadom rekonštrukcie vodovodných rozvodov a soc. zariadení v MŠ podal 
poslancom starosta obce. Oboznámil ich s tým, že práce v MŠ boli ukončené včas, no pôvodná 
cena, ktorá bola v ponuke, bola navýšená cca o 1000,- € . Navýšenie vzniklo z dôvodu prác, ktoré 
neboli zarátané v ponuke / ide hlavne o vymaľovanie priestorov v celej budove, okrem triedy/.

Poslanci vzali informáciu na vedomie s tým, že účelnosť použitia finančných prostriedkov 
má za úlohu preveriť Ing. Kicka – hlavný kontrolór obce.

6./ Starosta obce informoval poslancov o nutnosti výrubu stromov – 26 smrekov na miestnom 
cintoríne, ktoré sú napadnuté lykožrútom. Po obhliadke pracovníkmi  ŽP v Michalovciach a ŠOP 
SR S CHKO Latorica v Trebišove bolo obci doporučené čím skôr vyrúbať napadnuté stromy, aby sa 
napadnutie nešírilo ďalej.

Poslanci sa dohodli, že drevo z vyrúbaných stromov je potrebné predať .  Kupcu je potrebné 
vybrať aspoň z dvoch ponúk.
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7./ V bode rôzne bolo prejednané:

– Poslankyne Bajužiková a Ujhelská vystúpili s požiadavkou občanov o poskytovanie 
stravy pre starých občanov obce z našej MŠ. Starosta obce im vysvetlil, že MŠ nemá 
ani priestory ani pracovné sily na to, aby sa mohli takéto služby pre občanov realizovať. 
Pani  Kušnírová  v  MŠ  má  kumulovanú  funkciu  upratovačky  a  kuchárky,  preto 
nemôžeme variť pre ďalších ľudí. Takisto prácu vedúcej školskej jedálne vykonáva v 
kumulovanej funkcii učiteľka MŠ. 
Obec nemá finančné prostriedky aby mohla  zamestnávať ďalších ľudí.   Poslankyňa 
Bajužíkova navrhla, že obedy by sa možno dali brať aj zo ZŠ Budkovce.
Poslanci sa dohodli, že najprv urobia prieskum, či by bol medzi občanmi o takéto služby 
záujem a potom budú riešiť ďalšie podrobnosti.
Prieskum si urobí každý poslanec vo svojom obvode a to do 13.10.2011.
Poslanci budú zisťovať záujem u osamelých, invalidných, soc. odkázaných občanov a 
dôchodcov

– Poslanci si upresnili svoje obvody:
 1 –  46 Alena Ujhelská
47 – 86 Mgr. Bajužiková
89    - 232                  Miroslav Bajužík
127 – 164                    Ing. Horňák
165 -  210                   Radovan Melník
211 – Komanica –      Marián Valiga

– Poslankyňa Ujhelská vystúpila s návrhom, že nakoľko nebol Deň Dúbravčanov bolo 
by dobré, namiesto toho, urobiť v KD  nejaký kultúrny program , no len pre občanov 
obce a bez občerstvenia.

– Súčasne  navrhla poslankyňa Bajužíková aby sa 16.10.2011 urobilo  posedenie pre 
starých občanov obce pri príležitosti „ Dní úcty k starším“.
Na tejto akcii by kultúrny program dodali žiaci MŠ, ZŠ Budkovce, Anjelské srdce  a 
rozprávač Jožko – Jožka.
Poslankyňa ďalej navrhla, aby sa občerstvenie pre pozvaných nerobilo tak ako doteraz 
formou večere – každému porcia,  ale aby sa urobilo formou „ švedských stolov“.
Starosta zdôraznil, že akcia pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším „sa konala každý 
rok, za jeho pôsobenia nebola len raz .Už sa dohodol s riaditeľkou MŠ, aby pripravovali 
s  deťmi  kultúrny program.  Je  potrebné,  aby sme  si  našich  starších  občanov uctili  s 
najväčšou zodpovednosťou. 

– Poslanec  Bajužík vystúpil s otázkou, ktorú dostal od občanov, že kedy bude opravená 
cesta za OcU, ktorá bola veľmi zničená pri výstavbe kanalizácie.

                  Starosta obce poslancom vysvetlil, že on nie je investorom stavby, no ako starosta obce 
      preberá od dodávateľa prác cesty upravené do pôvodného stavu. Upozornil dodávateľa, 
      že odovzdávajúci protokol nepodpíše dokedy táto cesta nebude kompletne upravená,  
        žiada o nový asfaltový koberec.
      
– Poslanec  Valiga  vystúpil  s  požiada  p.  Červeňákovej  č.  75,  ktorej  treba  opraviť 

preddomový mostík , ktorý nebol dobre upravený pri rekonštrukcii ciest a chodníkov.
Poslanci sa dohodli že uvedený mostík bude vysypaný štrkom.
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– Starosta obce upozornil poslancov na problémy s COOP Jednota. Ide o neporiadok za 
obchodom Jednota, kde autá, ktoré dovážajú do predajne tovar rozrývajú nespevnenú 
plochu a vyvážajú blato na parkovisko a cestu.
Aj po viacerých telefonických aj osobných upozorneniach a rokovaniach nedochádza ku 
náprave.
Poslanci starostovi doporučili, aby bolo na COOP Jednotu zaslané písomné upozornenie 
na porušovanie poriadku v obci.

– Poslanec Bajužík vystúpil s požiadavkou, aby kontrolór obce informoval poslancov o
finančnom stave obce. Kontrolór bude poslancov informovať na októbrovom zasadnutí, 
ktorá bola predbežne naplánovaná ohľadom úpravy rozpočtu obce.

– Starosta obce navrhol, že by bolo potrebné urobiť  nový plot pri novej autobusovej 
zastávke. Pozemok, na ktorom je plot postavený nepatrí síce obci, vlastní ho gr. kat. 
cirkev, no uvedený plot vystavila obec a ide hlavne o estetický vzhľad v obci.
Doteraz mala obec s gr. kat. cirkvou uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku, no táto mala 
byť zo strany cirkvi vypovedaná. 
Poslanci sa k výstavbe nového plota vyjadria až keď bude jasné, či bola nájomná zmluva 
zrušená alebo nie.

8./ Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Bajužiková.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

9./ Zasadnutie ukončil starosta obce.

V Dúbravke 13.9.2011 Andrej Bajužík
starosta obce

Zapísala: Viselková

Overovatelia:Mgr. Bajužiková …..............................

Melník       …..............................

 


