Zápisnica
zo zasadnutia OZ v Dúbravke 12.3.2010

Prítomní:

Andrej Bajužík-starosta obce, MVDr. Miroslav Eľko- zást. starostu, Miroslav
Bajužík, Marianna Ščerbáková, Milan Kmec, Rudolf Feňuš , Marcela Benetinová
Eva Viselková – prac. OcÚ

Program:

1./ Zahájenie
2./ Kontrola úloh
3./ Voľba NK, overovateľov zápisnice
4./ Prerokovanie a schválenie VZN- Opatrovateľská služba
5./ Predaj domov vo vlastníctve obce
6./ Schválenie úveru pre rekonštrukciu miest. komunikácií a chodníkov
7./ Rôzne
8./ Prijatie uznesenia
9./ Záver

1./
Zahájenie zasadnutia urobil starosta obce, privítal všetkých prítomných a dal hlasovať za
predložený program, ktorý bol jednohlasne prijatý.
2./

Kontrola úloh – neboli uložené žiadne úlohy

3./

Návrhová komisia: MVDr. Eľko, Feňuš
Overovatelia:
Kmec, Benetinová

4./
Pri predkladaní VZN najprv starosta obce informoval poslancov o krokoch, ktoré boli
doteraz urobené ohľadom OS. Ide o registráciu, ktorú obec ako poskytovateľ OS musela urobiť do
konca roka 2009. K tomuto musel byť vypracovaný projekt, s ktorým poslancov oboznámila
pracovníčka OcÚ.
Potom starosta urobil výklad jednotlivých časti VZN s odvolaním sa na konkrétne paragrafy
zákona 448/2008 Zb. o sociálnych službách.
Poslanci toto VZN jednohlasne prijali./ Pri hlasovaní nebol prítomný Bajužík Miroslav,
ktorý bol ospravedlnený a na zasadnutie prišiel neskôr./ Bolo prijaté uznesenie.
5./

Predaj domov vo vlastníctve obce.
Po krátkej informácií ohľadom možného predaja jedného z domov vo vlastníctve obce sa
poslanci dohodli, že ohľadom tohto sa stretnú na mimoriadnom zasadnutí s tým, že budú prítomní
všetci poslanci OZ.
6./
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec bude musieť zobrať úver na realizáciu
projektu „ Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií“. Na tento projekt žiadala obec
prostriedky z fondov EÚ. Počas procesu schvaľovania sa však zmenili podmienky za akých obec
prostriedky dostane. Obec musí najprv celý projekt zaplatiť z vlastných prostriedkov/ teda
prostredníctvom spomínaného úveru/ a potom jej budú tieto financie refundované prostredníctvom
platobnej agentúry. Podľa zmluvy, ktorú starosta už podpísal, agentúra by mala prostriedky vyplatiť
najneskôr do 4 mesiacov od vyplatenia celého projektu. Teda aj tento úver by mala obec mať cca 4
mesiace, čo by v úrokoch cca 3% predstavovalo 3320 € z obecného rozpočtu.
Poslanci po menšej rozprave a po oboznámení sa so zmluvou, ktorú si vyžiadal p. Bajužík,
schválili prijatie úveru vo výške 298 300,- €.

−

7./

2

-

V bode rôzne bolo prejednané:

−

Starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN – o dotáciach poskytovaných obcou.
Pri prejednávaní tohto VZN poslanec Bajužík vystúpil s poznámkou k čl. 3 bod č. 5 a to, že
dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.
Pracovníčka OcÚ mu vysvetlila, že vlastne tým je obec krytá, obec predsa nemôže vykrývať
celú činnosť žiadateľa, dotácie sa poskytujú podľa finančných možnosti a nie podľa toho, ktorá
právnická , či fyzická osoba si koľko vyžiada.
Poslanci toto VZN schválili. Poslanec Bajužík sa zdržal hlasovania.

−

Ďalej bola prejednávaná sťažnosť – Ing.Fuchs, MUDr. Fuchsová – ohľadom odvodnenia
pozemku medzi ich RD a futbalovým ihriskom. Poslanci sa dohodli na obhliadke na mieste a to
v sobotu 13.3.2010 o 15,30h.
Žiadosť o výrub stromov Dvořák – obhliadka na mieste v sobotu 13.3.2010

−

Starosta informoval poslancov o tom, že v lete keď sa konal Deň Dúbravčanov zapožičal p.
Koreň obci chladničku, ktorá je v budove TJ. Teraz ju chce obci odpredať. Poslanci sa dohodli na
kúpe za najviac 30,-€.
8./
Návrh na uznesenie prečítal poslanec Eľko. Tento návrh bol jednohlasne schválený. Za
jednotlivé časti uznesenia sa hlasuje osobitne – pri prejednávaní.
9./

Poďakovaním za účasť starosta obce zasadnutie ukončil.

Zapísala:

Viselková

V Dúbravke 12.3.2010

Andrej Bajužík
starosta obce

Overovatelia: Kmec Milan ..................................
Benetinová

..................................

